Materiál pro zasedání Zastupitelstva obce Spojil dne 20.2.2019

Předkladatel: Tomáš Kučera

Bod 8. Projednání a schválení záměru výstavby MF hřiště
Příloha 1 - záměr
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu obce Spojil.
Vážení spoluobčané,
Jednou z činností, kterými se v současnosti vedení obce zabývá je vybudování víceúčelového hřiště ve sportovním areálu.
Celou věc uspíšilo vypsání dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2019.
Po vypsání dotačních titulů jsme se začali co nejrychleji připravovat na realizaci tohoto projektu. Přípravné práce začaly probíhat v prosinci,
a nyní jsme ve fázi kdy dokončujeme vypracování žádosti o dotaci.
Na základě rozsáhlé diskuse se zástupci Sportovního klubu Spojil z.s. jsme společně diskutovali nad následujícími body:
1. Požadované sporty
Tenis, nohejbal, volejbal, rekreačně fotbálek, floorbal, basket, házená, ...
2. Povrch
Povrch by měl být šetrný vůči kloubům(šetřit kolena), umožňovat skluz při tenise, vyžadovat minimální údržbu.
S těmito požadavky jsme oslovili cca. 5 firem. Zareagovaly dvě, obě nám doporučily povrch typu vpichovaný umělý koberec.
Následně uvádíme základní vlastnosti a použití tohoto materiálu dle specifikace jednoho z dodavatelů:
VÝHODY VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ:
-

Vysoká hustota polypropylénových smyček snižuje množství zásypu

-

Výztužná vrstva zajišťuje kompaktnost, koberec se nevlní a neshrnuje

-

Vyšší pevnost spojů, což je výhodou především u vlepovaných lajn

-

Jednoduchá instalace na pevné vodopropustné podloží

-

Vysoká odolnost vůči mechanické zátěži a opotřebení, odolnost vůči povětrnosti

-

Rychlé vsakování vody po dešti, povrch nezadržuje vodu

-

Kvalitní herní parametry, vhodné do každého počasí, celoroční provoz

-

Dlouhá životnost (i po 20 letech v dobrém stavu)

-

Neměnné herní vlastnosti povrchu po celou dobu životnosti

-

Maximálně šetrný povrch pro pohybový aparát sportovců všeho věku

-

Velmi nízké provozní nároky na údržbu

-

Snadno se čistí od nečistot, napadaného listí či jehličí

-

Při mechanickém poškození se opravují snadněji než umělé trávníky

Základní POUŽITÍ VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ:
-

Tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, vybíjená, korfbal, pozemní hokej apod.

-

Venkovní i vnitřní sportoviště pro profesionální, výkonnostní i rekreační sport

-

Sportovní kluby, školní hřiště, veřejná i privátní hřiště, rekreační střediska aj.

Tento typ povrchu mají instalovaný již cca. 3 roky pardubičtí hasiči (ul. Teplého). Zástupci ze Spojila se na daném hřišti byli podívat a vrátili
se velice příjemně překvapeni.
3. Velikost hřiště
Vycházeli jsme zejména z požadovaných druhů sportu a dispozičních možností sportovního areálu. Po dlouhé diskusi, porovnání cenových
nabídek, které jsme dostali se zvážením možností soudobosti hraných sportů jsme došli k následujícímu závěru:
Navrhujeme základní velikost hřiště 36x34 metrů, počítáme, že hřiště bude rozděleno podélnou dělící sítí na dvě poloviny. První polovina
bude lajnována na tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, brankoviště na florbal, variantně u jedné strany streetball. Druhá polovina bule
lajnována pro tenis, volejbal a nohejbal.Hřiště pro tenis bude navíc barevně odlišeno jinou barvou od okolní plochy. Varianta např.
červená/zelená. Toto rozdělení by mělo v budoucnu minimalizovat vzájemné omezování např. skupinu fotbalistů volejbalisty či tenisty a
naopak.
4. Umístění hřiště ve sportovním areálu
Při umístění plochy hřiště ve sportovním areálu jsme navázali na studii projednávanou na zastupitelstvu v září 2017, kdy zastupitelstvo
schvalovalo umístění dětských prvků. Hřiště jsme umístili vedle dětského hřiště, a 7 metrů od severní hrany pozemku tak, aby hřiště nestínilo
přilehlé pozemky a aby zde zůstal dostatečný prostor na průjezd rozměrnější techniky pro případné budoucí rozšiřování budov ve sportovním
areálu.
5. Rozpočet
Pokud se vejdeme do rozpočtu, rádi bychom na hřiště přivedli elektriku a udělali tak současně stavební přípravu pro osvětlení.
Stávající rozpočet celé akce se pohybuje v částce 4 600 000 včetně DPH. Dotační titul přispívá 70%, maximálně 3 milióny korun.
Vážení spoluobčané budeme rádi za jakoukoliv vaší připomínku či nápad, čím dané hřiště doplnit, případně kde ušetřit.

Ve Spojile 11.2.2018
V úctě Tomáš Kučera, Váš místostarosta.
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