Zápis č. 6/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12.5.2021 od 18:00
hod v budově Obecního úřadu Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana Dubská,
Omluveni: Nela Mazakianová
Neomluveni: 0
V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 10 občanů.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 3.5.2021. Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 5/2021 ze dne 5.5.2021 byl sepsán dne 6.5.2021 a ověřen
dne 12.5.2021. Zápis je k nahlédnutí na OÚ Svojetice.
Vzhledem k tomu, že nebyly z řad zastupitelů vzneseny do dnešního dne žádné
připomínky a námitky k zápisu, považuje se za schválený.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a JUDr. Antonína
Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr.
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 06 – 049 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1. Prezentace návrhu sportovní haly ve Svojeticích
2. Různé
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Starostka nechala hlasovat o programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 06 – 050 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu
1. Prezentace návrhu sportovní haly ve Svojeticích
předkládá: M. Vedralová
hosté - architekt Ing. Pavel Hrdina ( Starý a partner s.r.o), zástupci sportovců Jan Moleš,
Josef Pačes
Obec Svojetice ve spolupráci s TJ Sokol Svojetice si dovoluje představit záměr výstavby
sportovní haly ve Svojeticích umístěné v jádru obce na místě objektu bývalé mateřské
školy a tím příhodně navazuje na stávající fotbalové hřiště TJ Sokol Svojetice. Cílem je
hlavně podpořit sportovní a kulturní aktivity v obci pro místní občany a děti, podpořit
vznik dalších volnočasových aktivit např. kroužků, spolků. Projekt sportovní haly celkově
navazuje na rekonstrukci zázemí fotbalu (kabin) a rozšíření možností pro venkovní
sportovní vyžití širšího okruhu sportovců, nejenom fotbalistů jako je vybudování
multifunkčního hřiště, případně i plážový volejbal.
Obec Svojetice v současné době postrádá kryté prostory pro pohybové aktivity občanů a
pořádání kulturních akcí. Záměrem je vytvořit multifunkční objekt, který spojuje možnost
sportovního vyžití občanů (hala, podkrovní cvičební sál) s možností pořádání
příležitostných kulturních akcí se zázemím a případným občerstvením. Dále hala poskytne
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prostor i pro scházení sportovců, dětí a trenérů. Prostory pro občerstvení jsou nezávislé na
provozu haly, čímž je lze využít pro kulturní využití.
Jedná se o objekt dvoupodlažní, rozdělen na tři části – sportovní tělocvična v přízemí se
zázemím, cvičební sál v podkroví, posezení. Rozměry spodní větší tělocvičny jsou 17,4 x
10 x 6,4 a je koncipována svou velikostí pro neprofesionální využití sportovních aktivit,
po vzoru již fungujících sokoloven. Počítá se s tím, že sportovní sály budou využity pro:
A) Rozvoj pohybové aktivity dětí v rámci sportovních kroužků, oddílů- např. gymnastika,
házená, basketbal, volejbal, stolní tenis, cvičení rodičů s dětmi, sportovní a pohybové hry,
posilování, bojové sporty, aerobic apod,
B) Sport pro dospělé na neprofesionální úrovni (volnočasové) – stolní tenis ( možnost
profesionálně), badminton ( plnohodnotný rozměr), bojové sporty, basketbal, volejbal,
nohejbal, fotbal, aerobic, jóga a jiné
C) Volnočasové aktivity- joga, bodystiling, kruhový trénink, tance
D) Další využití - klubovna, zájmové kroužky dětí, využití prostor pro aktivity dětí z MŠ,
spodní terasa jako možná tribuna pro sledování fotbalových zápasů, možnost pořádání
kulturně -společenských akcí, možnost umístění občerstvení.
Nechystáme stavět sportovní halu na profesionální úrovni, jednak jsme limitováni
prostorem a také finančními možnostmi. Velká sportovní hala, která bude splňovat
podmínky pro profesionální sport se chystá v rámci výstavby nové základní školy
LOŠBATES. Naší vizí je vybudovat podobné sportovně-kulturní centrum jako je např.
v Ondřejově.
V této fázi chystáme projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, aby projekt byl
připraven do „šuplíku“ a mohl být použit do budoucna k žádosti o dotaci. Bez získání
dotace nelze stavbu financovat.
V současné době dotace na sport poskytuje Národní sportovní agentura, která nyní pro rok
2021ukončila příjem žádostí o dotace pro investice do 10 mil. Kč i do 50 mil. Kč. ( příjem
žádostí byl otevřen od 21.12.2020 a ukončení příjmu žádostí bylo vyhlášeno až do
30.6.2022). Přesto příjem žádostí byl ukončen. Důvodem je skutečnost, že už bylo podáno
mnohem více žádostí, než je finanční alokace těchto výzev.
Předpokládá se, že budou otevřeny nové obdobné výzvy. Dotace činí 70% celkových
způsobilých výdajů. Vlastní zdroje žadatele tvoří nejméně 30% celkových způsobilých
výdajů. Investiční náklady stavby přepokládáme 20 -30 mil. Kč bez DPH.
Projektová dokumentace sportovní haly:
1. fáze – vypracovaná architektonická studie – cena za dílo – 137.000,- Kč bez DPH
2. fáze – společná dokumentace ke stavbě (sloučené územní a stavební řízení,
dokumentace pro demoliční výměr, inženýrská činnost) - cena za dílo – 730.000,- Kč bez
DPH – rozpracováno.
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Projektová dokumentace pro rozvoj sportovního areálu TJ Sokol Svojetice – vypracovaná
architektonická studie – cena za dílo – 58.000,- Kč bez DPH.
V rámci nového návrhu kabin by mělo dojít k: vymístění místnosti klubovny s výčepem,
umístit 2x šatnu pro fotbalové družstvo (dospělí, děti), nové WC muži a ženy přístupné
zevnitř, umývárna, šatna pro rozhodčího, kancelář (případně pro správce areálu).
I zde by se žádalo o dotaci z NSA do výzvy určené pro sportovní investice do 10 mil. Kč,
žadatelem by byl TJ Sokol Svojetice. Předpokládaná investice cca 1,2 mil. Kč. Parametry
dotace jsou v této výzvě v zásadě obdobné jako ve výzvě od 10-50 mil. Kč.
Architektonická studie sportovní haly ve Svojeticích

Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své názory a náměty.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí prezentaci sportovní haly ve Svojeticích a
v úvahu náměty občanů zmíněné v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 041 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Různé
Diskuze:
Přítomní občané uvítali záměr realizace sportovní haly ve Svojeticích. Zajímali se o
konkrétní využití, členění a možnost využití jednotlivých tělocvičen a uspořádání zázemí,
šaten a občerstvení.
Dotazy:
Pronájem jednotlivých sportovišť – podmínky budou upřesněny na základě podmínek,
které vzejdou z poskytnuté dotace.
Tělocvična ve staré školce (Minimax) možnost dočasného využití pro sportovní účely –
energeticky náročný provoz, v zimě chladno a pro sport nevhodná akustika, toto řešení
neumožňuje v zimních období komfortní zázemí pro sportovní skupiny.
Pozemky, na kterých by měla být postavena sportovní hala a které v tuto chvíli nejsou
v majetku obce Svojetice, budou převedeny před zahájením stavby do obecního majetku.
Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 18:45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 13.5.2021
Zapisovatel: Dominika Doležalová

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne:

Podpis:
dne:
JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka: Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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