
Zápis

ze zasedání  Komise pro mládež, sport a volný čas, konané dne 15. 06. 2018 
na MěÚ v  Novém Městě na Moravě

Přítomni: 
Mgr. Z. Ptáček, dr. Ž. Řádková,  Ing. J. Komínek,  Mgr. J. Maděra, Petr Hubáček, Martin 
Švanda, dr. B. Wurzel

Omluveni:  
Mgr. M. Sedláček

Jednání:

Zasedání Komise zahájil předseda Komise a seznámil přítomné s následným programem 
jednání:

Program:
1) Zahájení  
2) Návrh Plánu rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na období 

2018-2025
3) Diskuze
4) Závěr

Ad 2) Návrh Plánu rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na období 
2018-2025

Tajemnice Komise předložila členům Komise k projednání Plán rozvoje sportu a 
tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na období 2018-2025. 
Seznámila přítomné s tvorbou, strukturou a obsahem textu Plánu včetně příloh- sumář údržby 
a investic, pasport sportovišť a vyzvala přítomné o případné doplnění či úpravu textu, 
doplnění sportovišť a pod.

Text včetně příloh byl zaslán členům Komise před jednáním elektronicky k prostudování.

Předseda Komise dále navrhl členům, že je žádoucí vzhledem k plánovanému množství 
investic a údržby sportovišť navrhnout prioritu investic v oblasti sportu.

Diskuse k problematice:

1) Vyjádření k textu Plánu:

P. Hubáček :



– upozornil na nové sídlo sportovišť TJ - z Tyršovy ulice změnit na Sportovní ulici, týká se i 
fotbalového hřiště v NMNM (vlastníkem již město NMNM)
Text změněn.
- zařadit do Plánu i výstavbu baseballového hřiště u Klečkovce
p. Ptáček:
- sdělil, že výstavbu baseballového hřiště nepodporuje, protože umístění je obtížně dostupné 
pro školy
p. Maděra:
- sdělil také, že výstavbu baseballového hřiště nepodporuje

2) Vyjádření ke SWOT analýze:

P. Hubáček – požaduje doplnit a upravit text – Silné stránky x příležitosti (výborné výsledky 
atletů - možnost využití atletického stadionu pro širokou veřejnost a velká šance prosadit se v 
atletice na republikové úrovni). 
Text doplněn.

3) Vyjádření k  příloze Sumář – návrh údržby a investic sportovišť:

Komise se jednomyslně shodla na tom, že nejdůležitější investicí města v oblasti rozvoje 
sportu je:

- demolice TV střediska a následná výstavba nové sportovní haly
- výstavba Pumptrackové dráhy
- nakoupení pomůcek pro sportování handicapovaných

Dále následovala velmi bohatá diskuse na téma plánovaných investic spolků a klubů s tím, že:

p. Maděra:
 - areál Vysočina Aréna je zařazen do Národních sportovních center, a proto bude podporován
zejména z dotací státu (MŠMT) – je třeba jej vnímat tedy naprosto samostatně
p. Wurzel:
 - upozornil na nutnost prioritní výstavby víceúčelového sportovního areálu jednoty Orel 
Nové Město na Moravě (ZM přijalo v této záležitosti usnesení o poskytnutí dotace na jeho 
výstavbu za předpokladu, že Orel jednota obdrží za tímto účelem i dotaci od státu).
p. Maděra:
- upozornil na nutnost výstavby nových fotbalových hřišť
- každý spolek se snaží upřednostnit výstavbu svého areálu, je však třeba myslet především na
potřeby města v oblasti rozvoje sportu, které budou sloužit všem
p. Hubáček:
 - navrhl stanovit 4 kategorie sportovišť  dle priority – důležité však budou získané dotace na 
jejich výstavbu

Poté přistoupili členové Komise ke stanovení (zařazení) priorit do kategorií (shodli na celkem 
na 4 kategoriích) realizace investic. 

Zařazení investic do kategorií tvoří přílohu zápisu a bude i přílohou Plánu rozvoje sportu.



Komise projednala a hlasovala o návrhu Plánu rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém 
Městě na Moravě na období 2018-2025
Pro- 6
Proti-0
Zdržel se- 0

Ad3) Závěr

Předseda Komise poděkoval všem členům za jejich aktivní přístup a pozval členy na 
slavnostní ocenění sportovců dne 15.6.2018 v 18:00 hod. na radnicí a následně pak v 19:00 
hod. v rámci slavnosti Nova Civitas na pódium na Vratislavovo nám. v Novém Městě na 
Moravě.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Mgr. Jiří Maděra v.r.
předseda komise

Zapsala: 

PhDr. Ž. Řádková
tajemnice 






