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Předkladatel: Tomáš Kučera

Bod 8. Projednání a schválení záměru výstavby MF hřiště - Doplněno 1
Důvodová zpráva, návrh na usnesení
Záměr vybudovat multifunkční hřiště ve sportovním areálu je diskutován v obci
již několik let. Vzhledem k okolnostem a zejména k vypsanému titulu dotace
jsme se rozhodli urychleně pustit do projektu přípravy realizace tohoto projektu.
Podrobnější zprávu o projektu je uvedena v příloze 1 této důvodové zprávy.
Při přípravě podkladů pro realizaci hřiště jsme vycházeli z požadavků sportovců
s přihlédnutím na možnost využití maximálního limitu dotačního titulu. Zvolili
jsme tudíž variantu maximální. V případě, že dotaci nezískáme, budeme
samozřejmě jednat, zda je možné prostředky sehnat jiným způsobem, případně
zda je možné projekt zmenšit a realizovat celý z vlastních zdrojů.
Záměr včetně rozpočtu byl předán k posouzení finančnímu výboru a stavební
komisi s doplňujícími otázkami:
Finanční výbor:
Prosím o posouzení vlivu investice 4.6 mil korun pokrytých dotací ve výši 3 mil.
korun a spoluúčasti ve výši 1.6 mil korun na rozpočet obce.
Dále prosím o vyjádření, pokud bychom dotaci nezískali, jaký prostor je v
rozpočtu obce na celou realizaci z vlastních zdrojů.
Vyjádření finančního výboru:
Finanční výbor souhlasí s navrhovaným profinancováním výstavby MF
hřiště dle předložených materiálů, které budou předmětem jednání
zastupitelstva obce Spojil dne 20.2.2019 a doporučuje podání žádosti o
dotaci na výstavbu MFH.
Zároveň si vyhrazuje právo dalšího jednání a posouzení finančních
možností obce v případě, že získaná dotace bude krácena.
V případě, že obec dotaci nezíská, finanční výbor nedoporučuje projekt
realizovat z vlastních zdrojů obce.
Stavební komise:
Prosím o posouzení předloženého rozpočtu z hlediska reálnosti předkládaných
cen a smyslnosti jednotlivých bodů realizace.
Vyjádření stavební komise:
Jednotliví zástupci stavební komise nemají vůči předloženému materiálu
momentálně žádných připomínek.
Vyjádření sportovního klubu z.s.:
Sportovní klub se naprosto ztotožňuje se záměrem vystavět v obci multifunkční
hřiště a souhlasí s navrhovaným řešením.
K předloženým dokumentům nemáme žádné připomínky. Domníváme se, že
vpichovaný koberec je optimální povrch pro náš typ multifunkčního hřiště. Je
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šetrný ke kloubům, má nízké náklady na údržbu i pořizovací cenu. Rozměry
hřiště umožní souběžné provozování 2 sportů (např. volejbal a nohejbal, nebo
jakýkoliv sport a tenis).
Na hřišti je samozřejmě možné na zimu postavit nafukovací halu. Bylo by to
hezké, ale provozní náklady jsou i u hal nové generace poměrně vysoké a
z obecního rozpočtu asi neufinancovatelné. Jedinou možností by pak bylo
zpoplatnění vstupu.
Zjištění zájmu, ekonomickou analýzu a toto rozhodnutí můžeme udělat kdykoliv
v budoucnosti.
Pavel Roztočil a Jiří Netušil.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr vybudovat ve sportovním areálu
multifunkční hřiště s předpokládaným rozpočtem 4.6 milionu korun.
Ve Spojile 18.2.2019
Tomáš Kučera.
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