
Zastupitelé města Hrádek 

zpráva přednesena na jednání zastupitelstva 

dne 25.4.2019 v zasedací místnosti MěÚ 

 

          V Hrádku dne 23. 4. 2019 

 

Bod programu jednání č. 3 s názvem: 

Vystoupení zastupitele a předsedy TJ Hrádek se zprávou týkající se bodů 

jednání uvedených v zápise RM, ZM a FV – Mgr. David Redl 

 

Děkuji za slovo a pokusím se být co nejvíce stručný.  

 

 Rád bych, abychom si ujasnily některé důležité věci, týkající se především TJ. Neznám 

žádné jiné město nebo obec, které by vynaložilo takové úsilí, aby nemuselo finančně podpořit 

sportovní činnost dětí, mládeže a dospělých, jako je naše. Je mi z toho trochu smutno.   

          

Nebudu mluvit o lidech, kteří pomáhají udržet TJ v chodu naprosto nezištně a věnují 

tomu spoustu volného času a dělají to dobře, protože tohle všichni moc dobře víte.    

Dnes bych rád  vám i sobě ujasnil věci, které se dějí kolem dotací pro TJ.  

 

Takže zcela konkrétně, podal jsem dvě řádné žádosti o dotace:  

 Žádost o dotaci 450 000,- Kč na automatické zavlažování fotbalového hřiště, které by 

snížilo spotřebu vody a zároveň náklady. 

 Dále žádost o dotaci 350 000,- Kč na činnost TJ, kterou dostáváme každoročně.  

 

Pro představu naše celkové náklady na provoz areálu TJ 

a zajištění roční činnosti činní zhruba 1 200 000 Kč. 

 

Na jednání FV ze dne 28.1.2019 byly dotace doporučeny RM ke schválení. 

 

Ale po nějakém čase jsem se nestačil divit. V příloze č.1, ze dne 14.3.2019, informoval 

předseda FV předsedu a členy TJ zhruba o tomto rozhodnutí: 

Dotace na zavlažování byla zamítnuta. Důvod: město není majetkově propojeno s TJ, tudíž 

by v případě zániku TJ, nebo změny majitele přišlo o peníze. Zárověn nám poradil 

alternativní řešení k získání financí: Prodejte pozemky městu a kupte si co chcete, město 

chce stavět sportovní halu, která bude v majetku města. 

 

Co se týká důvodu zamítnutí dotace na zavlažování vznikl možná neznalostí zákonů 

členů FV, neboť současně s přidělenou dotací by vznikla, řeknu to ve zkratce, smlouva o 

udržitelnosti, která právě při změně majitele, nebo zániku TJ zaručuje vrácení poskytnuté 

dotace. Věřím, že když důvod zamítnutí pominul, dojde také k přehodnocení zamítnutí.   

Upřímnou radu FV o prodeji pozemků jsem původně vůbec nechtěl komentovat, ale přeci 

jenom se zmíním o plánu města vybudovat sportovní halu. Víte dobře, že vybudovat moderní 



sportovní halu je vize TJ, tuto vizi jsem vám představil i se zjištěným odhadem nákladů.  

Proto mě překvapila  informace, kterou  nám pan předseda FV v příloze č.1 sdělil. Jednak 

proto, že pokud bude halu stavět město, daňoví poplatníci zaplatí daleko vyšší finanční 

částky než při výstavbě haly zřizované TJ a jednak také proto, že město nemá pozemek pro 

halu. Chce sice koupit pozemek pod fotbalovým hřištěm, kde  ale  plánuje vybudovat 

parkoviště, za což jim budou určitě vděčni všichni sportovci, budou moci dýchat zplodiny z 

výfuků aut z první ruky. 

 

K dotaci 350 000,- Kč, kterou město poskytuje každoročně na podporu sportovní 

činnosti, mohu říci jenom  to, že nemám tušení v jakém stádiu se právě nachází.  

Žádost byla řádně podaná, se všemi údaji a informacemi, které byly v žádosti požadovány, 

dále jsem poskytl ústní informace FV na jednání 28. 1. 2019 a jsou také zaznamenané v 

zápise.  Je možné, že i tady zapracovala neznalost zákona a to sice: 

 

Plán podpory sportu v Hrádku u Rokycan, dle Zákona o podpoře sportu č.115/2001sb. ze 

dne  28.2.2001., který v našem městě vstoupil v platnost dne 29.8.2018 

 

Město a TJ by mělo spolupracovat, určitě by to bylo výhodnější pro obě strany, postoj města 

vůči TJ naprosto nechápu. 

 

Závěrem chci říci, že došlo při rozhodování o přidělení dotací TJ k mnoha závažným 

pochybením a já žádám o co nejrychlejší nápravu. 

 

 

       Zastupitel a statutární zástupce TJ Hrádek 

Mgr. David Redl 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

1) ZM bere na vědomí zprávu zastupitele a statutárního zástupce TJ Hrádek Davida Redla 

 

 

A jelikož byla zpráva FV ze dne 28.1.2019 cíleně upravena předkládám i následující usnesení: 

 

2) ZM ukládá FV, přepracovat zápis FV ze dne 28.1.2019 dle skutečnosti, to znamená, zápis 

bude doplněn o kompletní informace sdělené předsedou TJ, zejména pak informace o 

připravovaných  projektech a vizích TJ, včetně argumentace a informací o finanční 

nákladnosti.  
  


