
Zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj sportovní  infrastruktury ze dne 18.12.2020, 09.00 – 
12.00hodin 
 
Místo konání: Mladoboleslavská 594 + korespondenčně 
Účast: Fr.Švarc, N.Horský, D.Řepa, M.Pecka  
Zapisovatel: Fr.Švarc, ověřovatel M.Horský 
 
Program: 

       1.   Kabiny na fotbalovém hřišti 
       2.   Výhledové akce – víceúčelové hřiště u školní tělocvičny + u školy 
       3.   fotbalový areál 

3. fotbal 

4. Sokol 

5. Doporučené akce k realizaci 

6. Možnost využití sokolovny pro potřeby základní školy 

7. Rozpočtové požadavky 

8. Golfové hřiště 

9. Diskuze 

 

1.  Kabiny na fotb. hřišti – byl proveden zápis do Katastru nemovitostí do majetku Vinoř 

(hl.m.Praha), dokončit i účetně, včetně  umělé trávy - odpisy.    

 příprava na budoucí využití areálu, výsadba zeleně. 

 

2.  Studie školního hřiště v areálu školy  + studie víceúčelového hřiště u tělocvičny ZŠ,  u školní 

tělocvičny dokončen projekt a proběhl výběr dodavatele, dokončení jaro 2021, pokračovat 

hřištěm v areálu školy  

 

3.  Nutnost konkrétní studie fotbalového areálu (oplocení, hřiště na tenis, dětské hřiště, 

minigolf,…?)  +  postupná realizace. Nutné jednání s majiteli předmětných pozemků o převod 

do vlastnictví hl.m.P., svěřená správa mč. – trvá 

Letošní podpora  FK – 375.916,--Kč (z toho 185.000 na provoz) 

 

4. Sokol – nové internetové stránky www.tjsokolvinor.cz  - nutno doplnit odkaz na ně na str. 

MČ Vinoř! Revitalizace sokolovny s nástavbou ubytovacího zařízení – nelze kvůli ČOV, Komise 

doporučuje jednání vedení MČ s hl.m.Prahou o nutné a rychlé intenzifikaci ČOV. Fasáda a 

zateplení sokolovny – prodlouženo  stavební povolení, vchodový portál,  okolí sokolovny. 

Sokol – 8 oddílů (tenis, stolní tenis, florbal, nohejbal, cvičení dětí- všestrannost, volejbal, 

cvičení seniorů, cvičení rodičů s dětmi), výpadek příjmů kvůli koronaviru. 

Díky  MČ Vinoř za rychlou dotaci  v roce 2020 (200.000 + 45.000) 

Splacen zbytek z platebního příkazu z výstavby kabin na fotb. hřišti 100.000. 

 

 

 

 

  

 

http://www.tjsokolvinor.cz/


5. Doporučené akce - Kompletace fotbalového areálu dle studie FA (fotbalový areál) 

 Komise doporučuje jmenování správce areálu, stanovení jeho pracovní náplně, 

odpovědností a odměny, oplocení areálu , provozní řád, dokončení změny ú.pl. pro projekt 

Casua – zimní stadion + plavecký areál. Podpora sokolovny od MČ pro účely kulturních akcí 

(oprava opony,dostatečná  přípojka pro ozvučení + osvětlení jeviště,…) 

 

6. Možnosti využití sokolovny pro potřeby základní školy 

Spolupráce  TJ Sokol Vinoř a základní školy, potřeby školy na rok 2020/2021 pokryty. 

Tato spolupráce šetří potřebné náklady MČ na výstavbu nové tělocvičny, ca. 50 milionů Kč! 

 

7.  Rozpočtové požadavky na rok 2021  
Potřeba stanovit stálou každoroční systémovou podporu provozních nákladů sportovním 
organizacím (FK, Sokol, Kačeři,) + dalším případným sportovním subjektům na základě jejich 
ověřených požadavků . Tato podpora  by byla součástí rozpočtu.  

               Komise jednohlasně opět doporučuje prominutí návratné bezúročné půjčky TJ Sokolu 
               Vinoř od MČ Vinoř  150.000,--Kč. (TJ Sokol realizoval a předal  městské části sportovní    
               infrastrukturu – hřiště s umělou trávou + kabiny na fotb.hřišti - v ceně 25 milionů, z toho  
              spoluúčast TJ Sokol 15 milionů). 

 

8. Podpora dokončení golfového hřiště 

Komise jednohlasně podporuje dokončení golfového hřiště a navázání spolupráce golf – MČ 

Vinoř o vzájemné podpoře. 

 

9.  Diskuze + závěr 

Priorita je dokončení územního plánu a projektové přípravy pro výstavbu sportovního 

areálu se zimním stadionem a plaveckým bazénem. 

 

 

 

Zapsal:  Fr.Švarc 

 

 

 


