
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM _ KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 
ZAPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE PRO SPORTA VOLNÝ ČAS 15.11.2022 

Složení komise pro Sport a volný čas: 
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Jméno Příjmení Nominován Za Zkratka E-mail 
1 

Telefon 
1 

Přítomen 

Martin Jirsa LNS / SOKOL MaJ 

Andrea Michaloová Dance Emotion AM 
František Hajný ZŠ JAK FH 

Jan Krumpholc vk Lysá JK 

Luboš Kloud TSK Dynamik LK 

Markéta Linhartová Dětská Sportovní přípravka ML 

Miloš Jákl Tenisový klub Lysá MJ 

Petr Jirsa Slovan Lysá PJ 

Věrka Zoubková FK Litol VZ 

Tajemník komise pro Sport a volný čas: Hana Foltýnová - referentka pro kulturu, Sport a dotační programy
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Program Zasedání komise pro sport a volný čas: 

0 Představení členů komise pro sport a volný čas 
0 Seznámení se S jednacím řádem komisí 
0 Seznámení s náplní činnosti komise pro sport a volný čas 
0 Projednání ceníku na sportovní halu a venkovní Stadion 
0 Projednání podnětů členů komise (volná debata) 
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č. Text bodu Úkol Termín Pozn. 

1.1 Proběhlo představení jednotlivých členů komise pro sport a volný čas a 
organizací či spolků, které zastupují 

1.2 Byl odsouhlasen program pro toto Zasedání komise pro sport a volný čas 

1.3 Členové komise pro Sport a volný čas byli seznámeni S jednacím řádem 
komisí 

Jednací řád komisíje 
přílohou č.1 tohoto 
zápisu 

1.4 Členové byli seznámeni s náplní činnosti komise pro sport a volný čas Náplň komise je 
přílohou č.2 tohoto 
zápisu
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Text bod u L'JKøı Termín Pozn. 

Na jednání komise byla přítomna i Martina Tužinská Synková jako 
příslušná radní. Paní Synková si vzala úvodní slovo a nastínila představu 
rady města o vzájemně spolupráci S komisí. 

Martin Jirsa seznámil členy komise S aktuálním stavem sportovní haly a 
nastínil možný termín jejího otevření pro veřejnost. Clenově komise poté 
vznášeli dotazy ohledně dispozičního členění a vybavení haly 

MaJ - se pokusí 
zajistit pro členy 
komise návštěvu 
sportovní haly 

MaJ - zjistí 
kapacitu 
zrcadlového sálu 

Do 
16.122 
022 

Komise se zabývala projednáním ceníku na Sportovní halu. Předložený 
ceník byl komisí odsouhlasen. 

0 Komise doporučuje do ceníku zavést sankce za to, když na 
zamluvenou hodinu v hale objednatel nedorazí a to bez Omluvy, 
která by měla být minimálně 5 dnů předem. 

Ceník Sportovní haly je 
přílohou č.3 tohoto 
zápisu
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Text bod u L'JKøı Termín Pozn. 

Komise se dále zabývala projednání ceníku na venkovní sportoviště u 
sportovní haly. 

0 Zde komise dospěla k závěru, že pokud bude v areálu nějaký 
přístupový systém, tak by stálo za to, aby pro občany Lysé byl 
areál přístupný na základě městské sportovní karty. Kartu by si 
občan předplatil na celý rok a to paušální částkou. Cena karty pro 
děti by měla být symbolická, tak aby pokryla náklady s pořízením 
karty. Cenu pro dospělé pak komise navrhuje ve výši 1000kč/rok. 
Tím by odpadl problém s prokazováním zvýhodněných cen pro 
občany Lysé 

0 Ostatní návštěvníci ba pak platili, na základě ceníku pro 
jednorázový vstup dospělí/ děti 

Žádá - Radu města 
- prověřit možnost 
přístupového 
systému na 
venkovní 
sportoviště a 
zavedení 
sportovních karet 
pro občany Lysé 

Komise dále projednávala možnost rezervačního systému. Z pohledu 
komise by v současné době měl sloužit rezervační systém na rezervaci 
sportovní haly a na rezervaci hřišť na venkovním sportovišti u sportovní 
haly. 

0 Komise navrhuje omezit možnost rezervace venkovních 
sportovišť na dobu max 14 dnů předem, tak aby sportoviště mohlo 
využívat maximum občanů
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Text bod u Úkol Termín Pozn. 

0 Komise dále probírala možnosti stávajících dotačních programů a jejich 
přerozdělování. 

0 S ohledem na rychlost poskytnutí dotačních prostředků na provoz, 
žádá sportovní komise radu města (zastupitelstvo), aby 
rozhodnutí o přidělení dotací bylo odsouhlaseno do konce února. 
To znamená, že by zastupitelstvo města mělo proběhnout na 
konci února s tím, že před tím návrh na dotace projedná komise, 
která své doporučení předá radě města k projednání. 

0 Komise dále žádá město, o navýšení dotace na provoz a to 
z důvodů: 

0 Navýšení počtu spolků, které o dotace žádají čímž se 
snižuje přidělená suma pro jednotlivé spolky 

O S ohledem na vzrůstající provozní náklady 

111 Komise se dále zabývala rozvojem areálu navazujícího na sportovní halu. 
V současné době se na toto území městem nechala zpracovat studie na 
jeho využití, která měla za hlavní důvod umístit nový skatepark. 
V souvislosti S tímto komise: 

0 Doporučuje udělat koncepci celého areálu 
0 Tuto koncepci detailně prodiskutovat napříč komisemi a 

s veřejností 
0 Jako aktuální prioritu vidíme zřízení skateparku, k tomu, aby moh 

být vyprojektován skatepark, je zapotřebí však znát finanční 
rámec, který je město ochotno do této stavby investovat 

0 Komise žádá město O předložení zadaní a prozatímních výstupů, 
na aktuálně zadanou studii 

žádá - Radu města 

- poskytnout 
podklady ke studii 
skateparku 

- sjednat schůzku 
se zpracovatelem 
studie a dohodnout 
s ním další postup 

Do 
5.12.20 
22
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2 Komise dále pak v rámci volné debaty probírala 

0 Možnosti organizování městského sportovního dne, tak aby to byl 
den pro všechny občany Lysé - Zde komise doporučuje se 
zamyslet nad jiným formátem. Dále se tímto tématem bude 
zaobírat na dalších zasedáních 

0 Možnosti rekonstrukce pavilonu E v základní škole JAK - zde 
komise doporučuje rekonstrukci realizovat v období květen-září, 
kdy jsou tělocvičny minimálně využívané 

0 Rozvoj sportovišť v Lysé - zde komise požaduje po městě 
předložení soupisu všech sportovišt' a volnočasových areálů 
v majetku města, stejně tak i předložení soupisu dětských hřišť 

0 Uspořádání ankety o sportovce roku 
0 Názor komise na správce sportovního areálu - zde komise 

dospěla k tomu, že stávající správci splňují vše, co je od správců 
očekáváno, tedy přípravu sportovišť, udržování čistoty na 
sportovištích a údržbu areálu 

Všichni členové 
komise 

- Rozmyslet si 
možnosti a 
formát 
sportovního 
dne 

- Zkusit 
zmapovat, kde 
všude po Lysé 
byla venkovní 
sportoviště, 
která nyníjiž 
neslouží 

- Zamyslet se 
nad formátem 
ankety 
sportovec roku 

žáøıá - Radu města 

- předložení 
soupisu všech 
sportovišť a 
volnočasových 
areálů 
v majetku 
města, stejně 
tak i předložení 
soupisu 
dětských hřišt' 

- předložit i 

dřívější 
projekty na
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rekonstrukci 
pavilonu E. Dle 
pana Hajného, 
taková 
dokumentace 
byla dříve 
vypracována 

Č. 
1 

Text bodu 
1 

Úkol 
1 

Termín 
1 

Pozn. 

PŘHOHY 
1. Jednací řád komisí 
2. Náplň činnosti komise pro sport a volný čas 
3. Ceník na sportovní halu 

Zapsal: Martin Jirsa 

Rozesláno: 16.11.2022 

Případné připomínky je třeba uplatnit do 2 pracovních dní.
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