
Zápis z     jednání komise sportovní a životního prostředí, konané  
dne 27.1.2011 v 18,00 hod.

Přítomni:  Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek, Tomáš Maxa

Omluveni: Pavel Kuka, Milan Zetocha
 

Body jednání:

1. Informace o dotačních řízeních
p.Vácha informoval komisi na žádost předsedy o probíhajích dotačních titulech a o

žádostech,  které  obec  podala  v  souvislosti  se  sportem  a  životním  prostředím.  Bylo
konstatováno, že obec a její dotační komise využila své možnosti a nyní musíme počkat na
výsledek. Ovšem jsme si vědomi toho, že šance na sportovní projekty není příliš velká a v
případě neúspěchu musíme žádosti zopakovat.

2. Stěhování dětského hřiště na Štědříku
Bylo  nám p.  Váchou sděleno,  že  dětské hřiště,  vybudované minulým vedením na

Štědříku, bylo prohlášeno „černou stavbou“, protože nenmá vyřízené všechny náležitosti a
navíc je umístěno na soukromém pozemku bez vědomí vlastníka. Stavební úřad nařídil jeho
odstranění. Komise se shodla doporučit radě obce  následující postup:

− získat potřebné certifikáty od výrobce, zda hřiště splňuje potřebné normy
− poté provést anketu mezi obyvateli Štědříka o stěhování hřiště
− v případě kladných výsledků  předchozích bodů přestěhovat hřiště před paneláky na

Štědříku na obecní pozemek.

3. Informace pana Moravce o MAS Říčansko
p.Moravec, předseda lukostřeleckého oddílu Ladasport informoval komisi ozajímavém

projektu  MAS Říčansko,  který  se  stará  o  rozvoj  venkova  a  přidělování  dotací.  Komise
doporučuje,  aby se s předloženým materiálem seznámila rada obce a hlavně  investiční  a
dotační komise. 

Komise se rozhodla doporučit, aby na novém webu obce byl odkaz na lukostřelecký
oddíl, který na starém webu chybí – zajistí p. Jaško.

4. Názory jednotlivých členů na fungování komise
Komise vyslechla názor předsedy i jednotlivých členů na fungování a roli komise v

obecní  politice  a  může konstatovat,  že v  základních  rysech  se přítomní  členové shodují.
p.Maxa navíc  přišel  s  iniciativou  skupiny  občanů,  která  pořádá  sportovně  kulturní  akce.
Komise  tuto  iniciativu  přivítala  s  tím,  že  se postupně  dořeší  institualizace  této  skupiny.
Konkrétní požadavek této skupiny, která pořádá mimo jiné „Čarodějnice“ na Vápence se týka
hlavně  možnosti,  jak sehnat oficálně  palivo na hranici.Tento požadavek bude projednán s
místním mysliveckým sdružením – zajistí p.Vácha.

5. Multifunk ční hřiště
Dále se komise odrobněji věnovala projektu v rámci výzvy nadace ČEZ – Oranžové

hřiště.  Cílem  projektu  je  vybudovat  v areálu  SK  Čechoslovan  multifunkční  sportoviště



s umělým povrchem, oplocením a osvětlením v celkové hodnotě cca. 2 mil. Korun. I když
šance na dotaci v této chvíli není velká, komise vidí takovéto hřiště jako svoji prioritu.

6. Kácení stromů
Posledním bodem byla žádost o kácení stromů paní Jordánové. Komise doporučila,

aby p.Vácha zabezpečil nafocení situace a následně komise rozhodne o povolení kácení.

Zpracoval: Ing.Petr Jaško, předseda komise sportovní a životního prostředí

V Dolních Jirčanech, dne 27.1.2011


