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Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice Trutnov

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017
v programu „133 510 Podpora materiálně technické základny sportu“,
01.02
zastupitelstvu města souhlasit se zařazením projektu výstavby Zázemí pro pálkové
sporty RedField Kryblice Trutnov do plánu a rozpočtu města na rok 2017 a
vyčlenit finanční prostředky do výše 2,5 mil. Kč na spolufinancování projektu
v případě schválení dotace,
01.03
zastupitelstvu města pověřit Ing. Miroslava France zajištěním úkonů nutných
k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017 v programu „133 510
Podpora materiálně technické základny sportu“,

Návrh na usnesení ZM

01.02
zařazení projektu výstavby Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice
Trutnov do plánu a rozpočtu města na rok 2017 a vyčlenění finančních
prostředků do výše 2,5 mil. Kč na spolufinancování projektu v případě
schválení dotace,
pověřuje
02.01
Ing. Miroslava France zajištěním úkonů nutných k podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Důvodová zpráva:
Viz. níže

Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
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Podpis vedoucího odboru :

Důvodová zpráva:
Dne 20.10.2016 vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání žádostí o dotace
v rámci programu „133510 Podpora materiálně technické základny sportu“. V rámci této výzvy lze předkládat
projekty přispívající k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016 – 2025. Výstavba zázemí
spočívající ve výstavbě šaten pro hráče a rozhodčí a zároveň zázemí klubovny. V rámci programu MŠMT jsou
naplněny základní cíle: Cíl 1 - technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich
hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody, Cíl 2 - rozvíjení sportovně technických parametrů
sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby
sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost a Cíl 5 - zajištění dobudování sportovní
infrastruktury pro významné sportovní akce pořádané na území ČR. Navrhovaná akce tyto podmínky splňuje.
Zázemí hřiště pro pálkové sporty na Kryblici je dlouhodobě nedostatečné. V areálu nejsou dostupné šatny pro
hráče ani rozhodčí. Sociální zařízení je v současnosti řešeno chemickou toaletou ToiToi. Zároveň chybí
jakékoli zázemí pro veřejnost a klub. Jako nejvhodnější způsob výstavby bylo zvoleno kontejnerové řešení
stavby, které bude uloženo na základové pasy. Kontejnery budou zatepleny kontaktním fasádním systémem.
Objekt je L půdorysu. Část střechy nad šatnami 1 – 4 bude sloužit jako tribuna. Vytápění objektu je zajištěno
elektrickými přímotopy.
Předpokládaný rozpočet projektu činí 5 mil. Kč výše spolufinancování u nových staveb je maximálně 50 %
celkových nákladů stavby.
Souběžně s přípravou výstavby nového zázemí probíhá projektování rozšíření veřejné kanalizace a vodovodu,
které je v projektové fázi zajištěno uživatelem hřiště - DTJ Trutnov.
Přílohy:
Text výzvy vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017
Koordinační situace + schéma objektu

