




Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, zástupců MŠ, ZŠ, TJ Viktorie, TJ Sokol, 

SVČ, Komise pro školská zařízení, MěÚ Budyně nad Ohří, konané dne 4.6.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací síni města Budyně nad Ohří. 

 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 

 

1. Zahájení 

 

P. xxxxx přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání na téma sportovní multifunkční hřiště. 

 

2. Jednání jednotlivých zástupců 

 

- Ing. xxxxx navrhoval vybudovat multifunkční volejbalové hřiště, které by mělo 

vodopropustný beton a na povrchu stěrku. Upozorňuje na tvrdý povrch tohoto hřiště. 

- Pí. xxxxxx se dotázala, zda-li bude na hřišti i prostor pro malé děti, cca 3 leté. 

- Ing. xxxxx informoval o projektu pink-pongový betonový stůl, lezecká stěna, lezecí síť. 

Dále informoval o provozu dětského hřiště, na kterém musí proběhnout každý den 

vizuální kontrola, jednou za dva týdny kontrola a jednou za rok placená odborná technická 

kontrola provedená technikem s oprávněním tyto kontroly provádět. 

- P. xxxxx a p. xxxxx navrhovali vybudovat krytou halu, jako multifunkční hřiště i pro 

florbal. 

- p. xxxxx upozornil na zajištění hlídání dětí na hřišti rodiči.  

- Ing. xxxxx argumentoval tím, že dětské hřiště je v blízkosti fotbalového, nebo 

multifunkčního hřiště nebezpečné. Letící balon může dítě zranit.  

- P. xxxxx potvrzuje argumentaci Ing. xxxxx a zdůrazňuje bezpečnost na hřišti. Dále 

navrhuje, že hřiště by mělo mít správce. 

- Ing. xxxxx upozorňuje na trvalou údržbu hřišť, zvláště v jarních měsících. 

- Dále bylo diskutováno umístění hřiště. Návrhy jsou zatím dva a to v blízkosti školy, nebo 

u tenisových kurtů. 

- Ing. xxxxx konstatuje, že v Budyni by se komerční fitcentrum neuživilo. 

 

Zapsal. P. xxxxx 

 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, zástupců MŠ, ZŠ, TJ Viktorie, TJ Sokol, 

SVČ, Komise pro školská zařízení, MěÚ Budyně nad Ohří, konané dne 18.6.2015 od 16:00 hod. 

v zasedací síni města Budyně nad Ohří. 

 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 

 

1. Zahájení 

P. xxxxx přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání na téma sportovní multifunkční hřiště. 

Provedl rekapitulaci jednání ze dne 4.6.2015, na kterém bylo dohodnuto, že umístění nového 

multifunkčního hřiště by mělo být na sportovišti TJ Viktorie Budyně n.O. 

 

2. P. xxxxx informoval o hřišti v Chřibské, kde je fotbalové hřiště a vedle něj multifunkční hřiště 

i s atletickou drahou. Jedná se o oranžové hřiště s tartanovým povrchem, které má provozní 

řád, kde je vymezen čas pro jednotlivé zájemce (školka, škola, oddíly apod.). 

3. P. xxxxx poznamenal, že hřiště musí být oplocené, s obsluhou, která bude hřiště otevírat a 

zavírat, aby nedocházelo k jeho poškozování. Dotázal se p. xxxxx, zda mají zástupci TJ 

Viktorie představu o velikosti hřiště. 

4. Dále probíhala diskuse o velikosti hřiště a jeho umístění na plochu vedle fotbalového hřiště, 

nebo na plochu za kabinami. Porovnáním jednotlivých ploch vyplynulo, že největší volná 

plocha je za kabinami podélně s hřištěm fotbalovým. Zde je prostor cca 60x26m. Zástupci TJ 

Viktorie navrhují, aby nové hřiště bylo za kabinami. Toto umístění si zástupci TJ Viktorie 

projednají v oddíle TJ Viktorie. P. xxxxx požaduje zachování živého plotu u tenisových kurtů, 

nebo jeho přemístění.  

5. Vlastnictví, správcovství a financování hřiště jsou dalšími otázkami k jednání. Další schůzka 

komise pro tělovýchovu a zástupců jednotlivých organizací bude 7.7.2015 od 15:00 hod 

v zasedací síni. 

 

Zapsal: p. xxxxx 

 

Na vědomí: dle prezenční listiny 

 

Příloha: prezenční listina 

 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, konané dne 7.7.2015 od 15:00 hod. 

v zasedací síni města Budyně nad Ohří. 

 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 

 

1. Zahájení 

p. xxxxx přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání na téma sportovní multifunkční hřiště. 

2. 7.7.2015 bylo provedeno měření volného prostranství v areálu TJ Viktorie Budyně n.O. za 

účelem zjištění velikosti plochy pro nové oranžové hřiště. První plocha nad kabinami je 

30x60m, druhá plocha je 30x50m. 

3. Zástupci TJ Viktorie Budyně n.O. sdělili, že mají ve výboru TJ Viktorie Budyně n.O. 

projednané umístění hřiště. Toto místo je nahoře nad fotbalovými kabinami. 

4. Pí. xxxxx předala zástupcům TJ Viktorie návrhy na dětské hry na dětském hřišti, které bude 

umístěno jinde, než je oranžové hřiště. Přesné umístění bude konkretizováno později. 

5. Závěry: Zástupci TJ Viktorie připraví do příštího jednání komise plánky s rozmístěním 

jednotlivých her na hřišti. P. xxxxx zjistí varianty oranžových hřišť. Další schůzka komise pro 

tělovýchovu bude začátkem srpna. Přesný termín bude upřesněn. 

 

Zapsal: P. xxxxx 

 

Na vědomí: dle prezenční listiny 

 

Příloha: prezenční listina 

 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 24.2.2016 od 16:00 hod.  

na MěÚ Budyně nad Ohří, za účasti: 

 

- x, x, x, x, x,  

 

1. Zahájení. 

P. xxxxx přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání. 

 

2. Jednání. 

P. xxxxx uvedl, že odezvy od členů sportovního oddílu na dohodnuté kroky při 

budování nového hřiště jsou časově příliš dlouhé. Je třeba řešit úkoly rychleji. 

Byla předložena ortofotomapa se zákresem hřiště. Vzhledem k tomu, že malá část 

plochy pod hřištěm je v majetku Sokolu, bylo třeba vyžádat souhlas nadřízených 

sokolských institucí s převodem pozemku do majetku Sportovního oddílu. Toto je již 

schváleno a Sokol Budyně nad Ohří může převést část pozemku ve svém vlastnictví, 

na kterém má být vybudováno hřiště, na Sportovní oddíl Budyně nad Ohří. V současné 

době je třeba vytvořit smlouvu o převodu tohoto pozemku mezi Sokolem a 

Sportovním oddílem. Dále je třeba udělat oddělovací plán a podat návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. Pí. xxxxx nabídla pomoc s geometrickým plánem. Předá p. 

xxxxx adresu geodetické firmy, která provádí zaměření (Geos) a pomůže s návrhem na 

vklad do katastru nemovitostí, který podává nový majitel. Při zaměřování bude 

přítomen za původního majitele (Sokol Budyně nad Ohří) p. xxxxx. 

Na nové hřiště je řešen přívod elektřiny a osvětlení hřiště, napojení je možné ze 

Sokolovny.  

P. xxxxx navrhl, že by na hřišti mohl být frisbee golf. 

P. xxxxx navrhl zakreslit do mapy plochy pro děti, s částečným oplocením ploch tak, 

aby děti nemohli vyběhnout ven přímo na ulici. Zařízení na plochách pro děti by mělo 

být takové, aby nepodléhalo revizím nářadí. 

P. xxxxx podal návrh na vznik nových kroužků. Tělocvična SVČ má volné kapacity a 

je možné, aby ji používali např. senioři. 

Dále uvedl, že pí. xxxxx (za středisko volného času) by měla spolupracovat se 

Sokolem a používat tenisové kurty pro děti ze SVČ za běžných platebních podmínek, 

které tenisový oddíl má. P. xxxxx navrhl, že na valnou hromadu Sokolu pozve vedení 

města i pí. xxxxx a problém bude řešen tam.  

Dále p. xxxxx konstatoval, že fotbalová přípravka pracuje výborně. 

P. xxxxx navrhl zpřístupnit plochy u řeky Ohře sekáním trávy tak, aby byl možný 

vstup do řeky z břehu. V současné době jsou břehy značně zarostlé travou a 

v některých místech i nálety. P. xxxxx řekl, že v rozpočtu města nejsou peníze na 

sekání ploch, které nejsou v majetku města. 

 

3. Závěr. 

Závěrem jednání starosta poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

Zapsal: P. xxxxx 

Na vědomí: členové Komise pro tělovýchovu, Sokol Budyně nad Ohří, Sportovní oddíl. 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 5.10.2016 od 17:00 hod.  

na MěÚ Budyně nad Ohří. 

 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 

 

1. Zahájení 

P. xxxxx přivítal přítomné účastníky a předal slovo p. xxxxx, aby informoval členy 

komise o činnosti a záměrech města v oblasti sportu. 

 

2. Jednání 

a) Kabiny Sokolu 

P. xxxxx podal informaci o nové budově kabin na tenise. Uvedl, že je hotová 

přípojka elektřiny, přípojka vody, bude se dodělávat přípojka kanalizace. Do konce 

roku 2016 bude stavba kompletně hotová. Je potřeba, aby Sokol dodal městu 

spotřebu elektřiny za posledních 5 let, aby město mohlo doplatit Sokolu zvýšení 

spotřeby za dobu stavby. Město zajistí kolaudaci kabin. Členové komise dále 

jednali o způsobu předání budovy kabin. P. xxxxx sdělil, že pokud se bude budova 

převádět z města na Sokol Budyně nad Ohří, bude příjemce platit daň z příjmu 

majetku 19% z pořizovací ceny. Aby příjemce nemusel platit daň, je možné 

budovu nepřevádět, ale pronajmout ji Sokolu. K tomuto problému je třeba zjistit 

podrobnější informace. Stejný problém může nastat u stavby sportovního 

tartanového hřiště.  

P. xxxxx plánuje vjezd za bránu pozemku Sokolu osadit zatravňovací dlažbou. 

Sokol zakoupí dlažbu a město zajistí pokládku dlažby. 

 

b) Tartanové hřiště 

P. xxxxx informoval o záměru vybudovat nové multifunkční tartanové hřiště na 

pozemku TJ Viktorie vlevo za vchodem na fotbalové hřiště. Tartanové hřiště by 

bylo stále otevřené pro veřejnost, sportovní prvky (branky apod.) by byly z hřiště 

odnímatelné a byly by uzamčené ve skříních společně s další výbavou (sítě, míče 

atd.). Klíče od skříní by byly zapůjčovány od obsluhy na podpis. Hřiště je 

plánované bez osvětlení o rozměrech 40 x 20 m. Údržbu tartanového povrchu je 

třeba provádět nejlépe vysavačem, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování 

tartanového povrchu ostrými kamínky a pískem. Znečistění hřiště může způsobit i 

padající listí ze stromů, které jsou v blízkosti. Práce na výstavbě hřiště by mohly 

začít ještě v letošním roce. Vzhledem k tomu, že pokládku tartanového povrchu je 

třeba provádět při teplotě alespoň 10° C po dobu 6ti dnů, byl by povrch proveden 

až v jarních měsících 2017. 

 

c) Provozní záležitost Sokolu 

P. xxxxx oznámil, že za elektřinu platí Sokol přibližně 60 tisíc korun ročně. 

Z členských příspěvků vybere pouze 40 tisíc korun. Dotace od ministerstva 

školství je 30 tisíc korun. Dále konstatuje, že byla poškozena střešní krytina 

sokolovny. 

 

d) Provozní záležitost TJ Viktorie 

P. xxxxx sdělil, že TJ má na účtu přibližně 50 tisíc korun. Na příští schůzce 

oznámí rozpočet. TJ má problém s parkováním autobusu. Pí. xxxxx navrhla 

parkování v některé továrně (Ezet, Next). Zajištění parkovacího místa by mohl být 



od firmy sponzorský dar pro TJ. P. xxxxx poděkoval za pomoc při organizování 

oslav 100 let fotbalu v Budyni nad Ohří. 

 

e) Činnost skupiny žen 

Pí. xxxxx oznámila, že 10.10. 2016 začíná činnost skupiny žen. Cvičí ve školní 

tělocvičně, na jogu chodí do SVČ. P. xxxxx navrhl, že by ženy mohly být 

organizované v TJ Viktorie, která by dostávala dotaci 200,- Kč za rok na každou 

členku. P. xxxxx nabídl členství ve SVČ. 

 

3. Závěr 

Členové sportovních oddílů budou pracovat individuálně ve svých organizacích. Další 

schůzka členů komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity bude na jaře 2017. 

Závěrem jednání p. xxxxx poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

 

Na vědomí: Členové komise pro tělovýchovu 
Příloha:  Prezenční listina. 

Zapsal:  P. xxxxx 

 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 7.3.2017 od 16:00 hod.  

na MěÚ Budyně nad Ohří. 
 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 
 

1. Zahájení 

P. xxxxx přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání. 

 

2. Jednání 

a) Majetkový převod kabin Sokolu 

P. xxxxx: Převod kabin Sokolu bude řešit zastupitelstvo města na červnovém 

zasedání. Ke kabinám budou ještě zhotoveny přípojky, fasáda a barva na fasádě. 

O kolaudaci kabin bude žádat Sokol. 

P. xxxxx: Ke kolaudaci musí být provedeno zaměření stavby (geometrický plán). 
 

b) Tartanové hřiště 

P. xxxxx informoval o záměru vybudovat nové multifunkční tartanové hřiště 

na pozemku TJ Viktorie. Tartanový povrch je měkký, šetrný na kolena a další 

klouby. Tímto hřištěm se prodlouží letní sportovní sezona. Je třeba vytvořit návrh 

na způsob provozování hřiště. Na tartanovém povrchu se nesmí sportovat 

v nevhodné obuvi (kopačky), nesmí být zašpiněn hlínou, štěrkem, pískem atd. aby 

nedocházelo k nadměrnému opotřebování tartanového povrchu. Životnost tartanu 

je přibližně 15 let. Otázkou je zabezpečení sportoviště, protože sportoviště nebude 

sloužit jen pro TJ Viktorii a Sokol, ale bude i pro veřejnost. Měl by fungovat režim 

stálých hodin pro fotbal, tenis, školu, školku, SVČ a veřejnost. TJ Viktorie předá 

městu návrh na provozování hřiště (zajištění správce hřiště, který bude přidělovat 

klíče od hřiště atd.).  

P. xxxxx upozornil na potřebu opatřit hřiště záchytnou sítí. Ta bude sloužit na 

zachytávání balónů i jako oplocení. Do 1 metru výšky by mohly být mantinely, 

nad 1 metr záchytná síť. Tartanovým hřištěm by se uvolnilo fotbalovému hřišti. 

Děti a dorost by mohly trénovat zde a fotbalové hřiště by mohlo být zaléváno a 

ošetřováno. 

P. xxxxx navrhl opatřit hřiště kamerami s 24 hodinovým záznamem. Dále dal 

požadavek na vyvezení kontejneru naplněného listím z tenisových kurtů a 

pokácení 3ks suchých stromů. 

 P. xxxxx upozornil, že je výhodnější vyvážet čerstvě naplněný kontejner, aby 

nebyl znečištěn jiným odpadem, než je tráva, nebo listí. Za BIO odpad se platí na 

skládce poplatek 100,- Kč/t, směsný odpad je za 500,- Kč/t. Na kontejner bude 

umístěna cedule „Biologický odpad“. Další možností je odvézt bioodpad do 

některé ze zemědělských farem v okolí Budyně n.O. na zaorání. 

 Pí. xxxxx informovala o skupině žen 50+ a skupině tance. Obě skupiny se 

scházejí a cvičí. 

 

3. Závěr 

Závěrem jednání P. xxxxx poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

Na vědomí: Členové komise pro tělovýchovu 
Příloha:  Prezenční listina. 

Zapsal:  P. xxxxx 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 3.10.2018 od 16:00 hod.  

na MěÚ Budyně nad Ohří (opravený 10.10.2018 na základě připomínek Ing. Davida). 
 

Účast dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 
 

1. Zahájení 

Ing. Kindl přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání. 

 

2. Uvedení do provozu hřišť s tartanovým povrchem 

Ing. Medáček: Zprovoznění a provozní řád byly již projednávány na školské 

komisi. Jsou objednány brány, sloupky na zavěšení sítí, sítě, míče, lavičky. Na 

obou hřištích budou basketbalové koše. Hřiště u školy bude přístupné i pro 

veřejnost, nejen pro školu. Proto bude zaveden objednávkový režim pro zájemce o 

hřiště (může být i elektronický bukovač). Dále budou vyrobeny a očíslovány sady 

klíčů, které budou půjčovány a vraceny s provozním řádem na podpis. U laviček 

na přezouvání je plánovaná uzamykatelná bedna na sportovní vybavení (míče, sítě 

apod.). Sportoviště jsou připravená, TJ Viktorie i Sokol si můžou převzít klíče a 

provozní řády. 

 P. Prasátko: TJ Viktorie bude pořádat 11.11.2018 fotbalová utkání, která by již 

mohla být na tartanovém hřišti. Sokol na tento termín (otevření hřišť) uspořádá 

tenisová utkání. Zástupci TJ Viktorie, Sokolu a úřadu se setkají 2.11.2018 v 16:00 

hodin na městském úřadu a dohodnou hry na 11.11.2018. 
 

 

3. Provozní záležitosti 

Ing. David: V hlavní studni na tenisových kurtech byl v srpnu velmi nízký stav 

vody z důvodu letošního suchého roku. Proto byl problém s kropením tenisových 

kurtů. Bylo by proto vhodné prohloubit studnu u sokolovny nebo druhou studnu 

blíže k fotbalovému hřišti. Je možné, že dochází k ovlivňování hladin vody ve 

studních sokolu odebíráním vody ve studni na fotbalovém hřišti. Dále požádal o 

vyvezení kontejneru a namontování vypouštěcích kohoutů k vodovodnímu 

systému v kabinách z důvodu snadnějšího vypuštění vody před zimním obdobím. 

Ing. Medáček: Nelze dělat závěry z letošního roku, kdy bylo extrémní sucho. 

S prohloubením studně navrhuje počkat. Kontejner bude vyvezen na kompostárnu. 

 

Dále byla diskutována otázka vypouštění vodovodního systému v kabinách TJ 

Sokol Budyně nad Ohří. Po diskusi komise přijala závěr, že způsob zazimování 

kabin je ryze na rozhodnutí členů oddílu Sokolu a jeho vedení. Případné technické 

úpravy budou dohodnuty mezi představiteli Sokola a města Budyně nad Ohří na 

místě. 

MUDr. Medonos: Je třeba dořešit kolaudaci kabin Sokolu. Krajská hygienická 

stanice, územní pracoviště Litoměřice měla při kolaudaci připomínku na nucenou 

výměnu vzduchu v klubovně, avšak písemně ji blíže nespecifikovala. Proto město 

neví co opravit aby byla kolaudace bez závad.  

Ing. David obnoví jednání s Krajskou hygienickou stanicí, územním 

pracovištěm Litoměřice a navrhne zrušení požadavku, případně bližší specifikaci 

požadavku. Dále informoval o poškození sítí na tenis skladovaných v garážích 

hlodavci (potkani) a požádal o zabetonování děr, kterými hlodavci do garáží 

vnikly. 

 



P.Prasátko: Požádal o opravu fotbalových kabin: 

1) elektrické zařízení, které má podle revizní zprávy závady 

2) nové vstupní dveře (2ks) 

Dále navrhnul zhotovení chodníku od kabin k tartanovému hřišti z důvodu 

čistoty hřiště. 

Ing. Medáček: p. Prasátko předloží revizní zprávu elektro aby elektrikář mohl 

závady odstranit.  Chodník od kabin k tartanovému hřišti letos z časových důvodů 

není možné zajistit. 

 

4. Závěr 

Závěrem jednání Ing. Kindl poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

Na vědomí: Členové komise pro tělovýchovu 

Přílohy: 

- Prezenční listina. 

- Připomínky ing. Davida. 

- Zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby (Krajská hygienická stanice, 

územní pracoviště Litoměřice). 

- Stanovisko technického dozoru. 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 
 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 1.3.2019 od 15:00 hod.  

na MěÚ Budyně nad Ohří 

 

za účasti: 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta města 

Ing. Petr Kindl, předseda komise 

MUDr. Jan Medonos, člen komise 

František Prasátko, člen komise 

Ing. Věra Doležálková, člen komise 

 
 

1. Zahájení 

Ing. Kindl přivítal přítomné účastníky a zahájil jednání. 

 

2. Používání hřišť s tartanovým povrchem – provozní záležitosti 

Ing. Medáček: Provozní řád sportoviště je vyvěšen na hřištích. Je umístěn i na 

stránkách města Budyně n.O. Předávání klíčů od hřišť funguje bez problemu. 

Tartanové hřiště u fotbalového je částečně znečištěno prachem, který se nosí na 

sportovní obuvi z místa na přezouvání. Je nutné lépe zametat plochu na přezouvání, 

aby povrch hřiště příliš netrpěl. Nájem hřiště pro cizí osoby je 20,- Kč na půl hodiny + 

náklady na osvětlení hřiště při večerním provozu. Rezervační systém je na internetu, 

rezervaci hřiště u fotbalového i u školy lze provádět on-line. Veškeré provozní 

záležitosti byly dořešeny. 

p. Prasátko: TJ Viktorie zajistí úklid kolem hřiště, aby byla lépe zajištěna 

čistota na hřišti. 

Ing. Doležálková: Na hřišti u školy zatím chybí lavičky a bedna na sportovní 

doplňky. Město zajistí instalaci laviček i bedny. 

 

3. Různé 

Vzhledem k tomu, že město vystavělo zázemí (kabiny) pro tenisový oddíl 

Sokol Budyně n.O., požádá město organizaci Sokol o bezúplatný převod sokolovny do 

majetku města Budyně n.O. Protože je sokolovna dlouhodobě nevyužívaná, chtělo by 

město požádat o převod sokolovny do „brownfieldu“ z důvodu možnosti výhodnějšího 

čerpání dotací na opravu sokolovny. Sokolovna by bylo zařízení pro kulturní a některé 

sportovní aktivity, např. fitcentrum. Dále město plánuje v sokolovně zprovoznit 

restaurační zařízení. 

 

4. Závěr 

Závěrem jednání Ing. Kindl poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

Na vědomí: Členové komise pro tělovýchovu 

Přílohy: 

- Prezenční listina. 

 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 
 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 1.5.2019 od 15:00 hod.  

na kabinách Sokolu 

 

za účasti: 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta města 

Ing. Petr Kindl, předseda komise 

MUDr. Jan Medonos, člen komise 

Ing. Martin David 

František Prasátko, člen komise 

Jaroslav Prošek, člen komise 

 
 

 Jednání bylo svoláno z důvodu nedostatku vody ve studni Sokolu. Proto byli osloveni 

k účasti na jednání pouze zástupci města, TJ Sokol a TJ fotbal. 

 Vzhledem k nedostatku vody ve studni TJ Sokol, nemohou členové kropit tenisové 

kurty podle potřeby. Bylo dohodnuto, že v blízkosti kurů bude umístěna rezervní nádrž, do 

které bude čerpána voda nepřetržitě v malém množství (podle přítoku vody do studny) až do 

naplnění nádrže. Z této nádrže bude možné provádět kropení kurtů tak, jak je potřeba. Objem 

nádrže by měl být přibližně 4 až 6 m
3
. Stejnou metodou by měli zavlažovat i členové TJ 

fotbal hřiště fotbalové. Zde by mělo docházet k zavlažování v ranních a večerních hodinách, 

aby bylo účinné. Při zavlažování přes den dochází v letních měsících k velkému odpařování 

vody. 

 Členové obou tělovýchovných jednot určí plochy na umístění rezervních nádrží. 

Členové komise pro tělovýchovu zjistí ceny starších použitých, případně vyřazených nádrží, 

které by se na tento účel daly použít. 

 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 
 



Zápis 

z kongresového jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 28.4.2020 od 

17:00 hod. 

 

Členové komise: 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta města 

Ing. Petr Kindl, předseda komise 

MUDr. Jan Medonos, člen komise 

Ing. Martin David, člen komise 

František Prasátko, člen komise 

Jaroslav Prošek, člen komise 

Ing. V. Doležálková, telefonicky nezastižena. 

 

1. Zahájení 

Ing. Medáček přivítal účastníky a zahájil kongresové jednání. 

 

2. Používání hřiště s tartanovým povrchem u fotbalového hřiště 

Ing. Medáček informoval o nutnosti dodržovat provozní řád sportoviště a 

respektovat nařízení, která se k hřišti vztahují, např. používat hřiště jen na předem 

objednaný rezervovaný čas. Dále informoval o omezení provozu sportovních zařízení 

v období nouzového stavu, vyhlášeného nařízením vlády.  

 

3. Dopis ČOS adresovaný Městu Budyně nad Ohří, Tělocvičné jednotě Sokol Budyně 

n.O. a Sokolské župě Podřipské (viz příloha) 

Dopis byl přečten a byly podrobně projednávány jednotlivé body dopisu. 

 

K bodu „JEDNOTA“ v dopisu: 

 

 Ing. David, MUDr. Medonos“: Jednota je schopna udržovat a rozvíjet oddíl tenisu. 

Nemá kapacitu změnit aktuální stav sokolovny. V letních měsících je možné eventuálně 

provozovat opravenou sokolovnu (společenské akce a drobné sporty jako jsou např. ping 

pong, badminton, malé fit centrum apod.). Provoz v zimních měsících jednota není schopna 

zajistit. V dopise není specifikován podíl spolupráce jednoty na chodu a obnově sokolovny. 

Celoroční provozování sokolovny je nad síly jednoty. 

 Ing. David: Informoval o tom, že sokolovna není pojištěna, protože ji pojišťovna 

pojistit odmítla. V tuto chvíli má trestně právní odpovědnost za sokolovnu jednota. Pojištěny 

jsou garáže a klubovna. Ing. David vyzval župu, aby převzala sokolovnu do správy. Odpověď 

zatím nemá. Dále informoval o schůzce s p. Tesařem a jeho nabídce převzít sokolovnu pod 

ČOS. 

 F.Prasátko: TJ Viktorie by mohla využívat opravenou sokolovnu v letních měsících 

jako jednota. 

 

K bodu „MĚSTO BUDYNĚ“: 

 

 Ing. Medáček: Město má zájem na rozšíření sokolské činnosti ve městě, má zájem o 

rekonstrukci a zajištění objektu. Město je připraveno k aktivní účasti na obnově, avšak za 

určitých podmínek. V dopise podmínky nejsou specifikovány. 

 

 

 



K bodu „ČOS“: 

 Ing. Medáček: ČOS má zájem o záchranu sokolovny, avšak v dopise není 

specifikováno, jakým podílem se bude účastnit na její opravě. Je třeba investovat finance. 

 Zájem jednoty je, aby sokolovnu měla ve správě župa, protože ČOS nesouhlasila 

s převedením do majetku města. 

 

K bodu „NÁSLEDNÉ PŘEVEDENÍ SOKOLOVNY …“ 

Ing. Medáček: 

- Město je schopno připravit projekt na opravu. Žádost lze podat např.  

  na brownfield. 

- V dopise není specifikován finanční podíl ČOS na projektové dokumentaci 

a zajištění vlastních zdrojů akce.  

- Pokud nebude sokolovna v brzké době opravena, může dojít s největší 

pravděpodobností ke zřícení některých částí. 

 Ing. David: Na celoroční provoz sokolovny nebude mít jednota peníze. 

 

Návrh města Budyně n.O.: 

 Je možné převedení sokolovny do majetku města. Město zajistí projekt na opravu i 

vlastní opravu. Po realizaci díla zůstane sokolovna v majetku města po dobu udržitelnosti, 

minimálně 15 let. Po této době může požádat místní jednota o navrácení do jejího majetku. 

Trvání nabídky bude přibližně 10 až 15 let. Pokud jednota neprojeví zájem, zůstane sokolovna 

v majetku města. 

 Ing. David, MUDr. Medonos s tímto návrhem souhlasí. 

 p. Prasátko: návrh je realizovatelný. 

 

4. Informace o dotaci na novou tělocvičnu 

Město má přislíbenou dotaci na výstavbu nové tělocvičny. Na vystavení 

rozhodnutí o poskytnutí dotace má MŠMT dva měsíce. Město se bude snažit získat 

toto rozhodnutí od MŠMT dříve, vzhledem k požadovanému termínu dokončení 

stavby nové tělocvičny do 31.12.2020. Na stavbu již byl vybrán dodavatel. 

 

5. Závěr 

Ing. Medáček poděkoval za účast a ukončil kongresové jednání v 18:15 hod. 
 

 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 
 



Zápis 

z jednání Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity, ze dne 15.12.2020 od 17:30 hod, 

v zasedací síni MěÚ Budyně n.O. 

 

Členové komise: 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta města 

Ing. Petr Kindl, předseda komise 

MUDr. Jan Medonos, člen komise 

Ing. Martin David, člen komise 

František Prasátko, člen komise 

Jaroslav Prošek, člen komise 

Petra Medáčková, členka komise 

Markéta Šifaldová 

Jaroslav Medáček 

Dana Pospíšilová, SVČ 

 

1. Zahájení 

Ing. Kindl přivítal účastníky a zahájil jednání. 

ZŠ delegovala novou členku sportovní komise za Ing. Doležálkovou a to Petru 

Medáčkovou. 

 

2. Informace o nové tělocvičně 

Ing. Medáček informoval o nové tělocvičně, jejíž prohlídka pro veřejnost proběhla 

15.12.2020 od 16:00 hodin. Kolaudace tělocvičny již proběhla. Pro vystavení kolaudačního 

souhlasu je nutné dodat na stavební úřad hygienické posouzení TUV. Poté převezme město 

tělocvičnu do svého majetku a bude vyhotovena smlouva s TJ Sokol na její využívání. 

O tělocvičnu se nebude starat sportovní manažer (správce) z důvodu finanční 

náročnosti. Sportování v Budyni n.O. již aktivně funguje – používání fotbalového hřiště, 

tenisových dvorců i tartanových hřišť, na které je zavedena elektronická rezervace. Budou 

připraveny zásady pro používání tělocvičny a provozní řád (elektronická rezervace, používání 

sálové obuvi, přebírání klíčů na popis, nahlašování škod při jejich zjištění, apod.). Jednotlivé 

sportovní oddíly (TJ Sokol, TJ fotbal, ZŠ, MŠ, SVČ) si dají do konce letošního roku návrhy 

na časové obsazení tělocvičny. Poté bude sestaven rozvrh hodin. 

Nábor dětí do kroužků SVČ je nutné provádět na další školní rok již v květnu a červnu 

pro lepší informovanost dětí i jejich rodičů a tím větší obsazení kroužků. 

Dále byla řešena otázka ceny za používání 1 hodiny tělocvičny. Obě sportovní jednoty 

budou mít určitý počet hodin bez poplatku. Rezervace doby používání bude 3 – 4 dny předem 

a bude na webových stránkách. 

Ceny za používání sportovních zařízení v jiných městech (Libochovice, Roudnice, 

Brozany) jsou přibližně v rozmezí 250 – 750 Kč/hod, podle doby obsazení. Je navrhován 

bonus pro seniory, ZŠ, MŠ i SVČ. Tréninky dětí by neměly být placeny, soukromé hry 

placeny budou. Ceny budou upraveny s ohledem na dobu používání (dopoledne, odpoledne, 

večer). 

Byly navrhovány ceny: 

- základní cena 250,- Kč/hod 

- pro registrované kluby Budyně n.O. 150,- Kč/hod. 

- pro cizí firemní návštěvníky 700,- Kč/hod 

- pronájem firmě na den 5.000,- Kč 

 



Navrhované vybavení tělocvičny je: míče, sítě, sloupky na tenis a nohejbal, lavičky do 

šaten, lavičky cvičební, apod. 

 

3. Nabídka spolupráce na využití tělocvičny 

Vzhledem k tomu, že provoz tělocvičny nebude zajišťovat správce, a sportovní aktivity 

zajišťují tělocvičné jednoty včetně ZŠ,MŠ a SVČ, nebyly přijaty nabídky p. Václava Bendy 

na funkci správce, ani na vedení sportovních aktivit. P. Benda si může pronajmout tělocvičnu 

pro své sportovní akce. 

Ing. David nabídl spolupráci při trénování tenisu. Mládež chodí pouze na tréninky pod 

vedením trenéra, sami trénovat nechodí. Dále upozornil na problém neplacení poplatku za 

používání kurtů pro kamarády členů klubu. 

 

4. Různé 

Vzhledem k tomu, že vše bylo prodiskutováno v předchozích bodech, nikdo v tomto 

bodu nevystoupil. 

 

5. Závěr 

Ing. Kindl poděkoval za účast a ukončil jednání ve 20:00 hod. 
 

 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 

 

 

Příloha: - prezenční listina 

 



Zápis 

z jednání zástupců města Budyně nad Ohří a členů výboru TJ Sokol Budyně nad Ohří ze dne 

6.12.2021 od 16:00 do 17:15 hodin, v zasedací síni MěÚ Budyně n.O. 

 

Přítomní členové komise: 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta města 

Ing. Petr Kindl, předseda komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity 

pí. Iva Hojzanová, zástupce města 

MUDr. Jan Medonos, zástupce TJ Sokol Budyně nad Ohří 

Ing. Martin David, zástupce TJ Sokol Budyně nad Ohří 

 

 

 6.12.2021 proběhlo jednání mezi zástupci města Budyně nad Ohří a TJ Sokol Budyně 

nad Ohří. Jednání bylo zaměřeno na budoucnost budovy sokolovny Budyně nad Ohří. Ing. 

Medáček informoval o tom, že zástupci České obce sokolské Praha jsou ochotni přistoupit na 

spolupráci při opravě a dalším používání sokolovny s výhledem přibližně na 25 let podle 

návrhu města Budyně nad Ohří. K tomuto je potřeba mít dobře fungující výbor TJ Sokol 

Budyně nad Ohří. Ing. David oznámil, že v současné době členská základna nemá dostatek 

lidí, kteří by byli ochotni ve výboru pracovat. MUDr. Medonos oznámil, že je ochoten 

pracovat ve výboru dále přibližně ještě 1 rok. 

  Dále byla projednána žádost TJ Sokol o vypuštění vody na kabinách Sokolu z bojlerů 

a vodovodního systému. V minulých letech vypouštění vody zajišťoval Ing. Medáček a 

Jaroslav Kollár. Vypuštění vody musí proběhnout dříve než vypuštění vody ve vodovodním 

systému na zavlažování tenisových kurtů. 

 

 

Zapsal:  Ing. Petr Kindl 

 


