
                                                                    Zápis 
                                                             z 8. jednání  
                          Komise pro rozvoj sportovně kulturního centra Sparta 
                                                  konaného dne 14.10.2019  
Přítomni: 
Mgr. Milan Stypka, Libor Mlčák, Pavel Peterek, Jaroslava Velčovská, Ing. Tomáš 
Chýlek, Ing. Břetislav Vláčil, Ing. Jan Gryžboň, Pavel Baran 
 
Omluven:  
Kamil Zícha 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola úkolů – dle zápisu a usnesení ze 7. jednání, vč. doplnění 

aktuálních informací o plnění úkolů  

4. Diskuse 

5. Závěr 

 
K bodu 1 
Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné členy, provedl prezenci. 
 
K bodu 2 
Předseda komise představil program jednání. Nebyly žádné připomínky 
k programu jednání. 
 
Návrh usnesení – Komise schválila program 8. jednání Komise pro rozvoj 
sportovně kulturního centra Sparta konaného dne 14.10.2019 
 
Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 8/1 
 
K bodu 3 
Ing. Chýlek podal informaci k bodu 7/6 – vše bude realizováno do 14 dnů. 
P. Baran vznesl dotaz na zavlažování (bod 7/9) a ceny uvedené ve finančním 
přehledu. Ing. Chýlek odpověděl, že se jedná o orientační částku. Ing. Vláčil se 
tázal, zda se platí vodné i stočné. Ing. Chýlek vysvětlil, že pouze vodné (40,- 
Kč/m3), měří se za vodoměrem „před vodou“. P. Baran se podivil nad výší 
částky. P. Peterek doplnil informaci, že se jedná o cenu domluvenou s SMVaK. 



Ing. Vláčil navrhnul zahájit jednání s vlastníkem lesa, kde se voda odebírá. P. 
Baran opáčil, že existuje ústní dohoda s p. Blažkem starším. Ing. Chýlek 
informoval o přípravách na vrtné práce (nový zdroj vody) s tím, že ještě dlouho 
potrvají a jsou velmi složitá. 
 
Diskuze pokračovala k obsahu bodu 7/7 – na základě získané informace se p. 
Baran tázal Ing. Chýlka, proč došlo k odstřižení tepelného zdroje v klubovně. 
Ing. Chýlek odpověděl, že celou „fámu“ překontroloval a k žádnému odstřižení 
nedošlo. Diskuze dále pokračovala potvrzením termínů, kdy se vytápění 
používat nebude (konec sezóny – poslední domácí zápas 9.11.) a kdy se 
s vytápěním opět začne (začátek tréninkového procesu – po dohodě – první 
zápas 28.3.2020). Ing. Chýlek navrhnul řešit tuto situaci provizorním zapnutím 
kotle nebo elektrické vytápění. Předseda se ptal na situaci po skončení sezóny a 
systém vytápění. P. Baran uvedl, že vždy v minulosti fungoval jen jeden malý 
přímotop. Ing. Chýlek odpověděl, že nahoře jeden přímotop je. Ptal se na 
systém vypuštění vody před zimou. S p. Baranem se domluvili na společném 
postupu. P. Baran se vrátil k zahájení tréninkového procesu a zdůraznil, že klub 
potřebuje teplo 15.1.202 ve dvou šatnách (dorost a muži). Ing. Vláčil má obavu, 
jak budou vypadat místnosti, pokud bude větší mráz v zimě. Ing. Chýlek uvedl, 
že předpokládá, že vytápění bude hotové v polovině listopadu. P. Baran 
doporučuje Ing. Chýlkovi kontaktovat p. J. Barana, který má zkušenosti 
z minulých let a jistě mu v mnoha věcech poradí. Paní J. Velčovská se tázala, zda 
se bude klubovna v zimě půjčovat k soukromým akcím. P. Baran odvětil, že 
nebude, již nyní je provoz klubovny velmi omezený.      
 
Návrh usnesení – Komise bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů a 
informace vyplývající z diskuze ke stavu připravenosti objektu na zimní období, 
k řešení zdroje vody pro zavlažování a k systému využívaní veřejného zdroje 
vody a následných plateb. 
 
Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 8/2 
 
K bodu 4 
 
Předseda otevřel nové téma – funkčnost personálního zajištění činností 
v objektu a areálu. Uvedl, že Ing. Chýlek pořídil fotografie (z minulého týdne), 
tyto předložil členům komise a z jejich obsahu je patrné, že se stále objevují 
stejné nešvary – kromě nedostatečného úklidu klubovny, prostoru pro nářadí a 
stroje, neočištěných sekaček došlo ke ztrátě zcela nové kladky u branky na 



schodišti – podle předsedy i Ing. Chýlka to svědčí o tom, že pracovníci opravdu 
udělají jen to, co se jim přesně řekne a nic navíc. Ostatní nešvary a nedostatky 
se jich „jako by vůbec netýkají“. Byla dohodnuta schůzka vedení obce s výše 
uvedenými pracovníky v zimním období. P. Pavel Baran k tomu dodal, že kdysi 
tyto činnosti dělali zapálení lidé za „pivo a párek“, nyní jsou pracovníci 
hodinově odměňováni a vypadá to hůř. Je pro jednání i následná (personální) 
řešení, aby situace byla v příštím období lepší. 
 
Návrh usnesení – Komise bere na vědomí informace o personálním zajištění 
funkčnosti areálu i s uváděnými nedostatky. 
 
Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 8/3 
 
Návrh usnesení – Komise doporučuje svolat jednání zástupců obce s pracovníky 
v areálu během zimního stran z důvodu zjištěných nedostatků. 
   
 Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 8/4 
       
    
Byl stanoven termín příštího jednání komise – středa 20.11.2019 v zasedací 
místnosti v 1. patře OÚ Dobrá se začátkem v 17:00 hodin.  
 
Zapsal: Milan Stypka 
Čas ukončení jednání: 18.15 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


