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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva  č. 05  dne 29.03.2023     OISM052304Z 

 

Výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti 
 

Právní rámec:  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 85, 

písm. n)  

Předkladatel:  Markéta Honzíková, místostarostka města  …………………… 

Zpracovatel: Ing. Michal Herma, vedoucí OISM                   …………………… 

 Alena Dostálová, referentka OISM                   …………………… 

  

Souhlas dotčených odborů: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí OF……………… 

 

Vztah k rozpočtu:                zhoršení salda rozpočtu o 6.800.000 Kč 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje realizaci výměny umělého povrchu na fotbalovém stadionu v areálu SPOS, parc. 

č. 541/3 v k. ú. Milevsko 

II. schvaluje níže uvedené rozpočtové opatření  

 
 

2. Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Milevska odsouhlasilo dne 17.10.2022, usnesením č. 17/22 podání Žádosti 

o dotaci z Národní sportovní agentury na projekt výměna umělého povrchu na letním stadionu 

v areálu SPOS, parc. č. 541/3 v k. ú. Milevsko. 

 

Město Milevsko vyhlásilo veřejnou soutěž na výběr zhotovitele výše uvedeného projektu, 

neboť současný umělý povrch fotbalového hřiště je z roku 2008 a stávající technický stav povrchu 

fotbalového hřiště s umělým trávníkem je v tak špatném stavu, již nemá prodlouženou atestaci od 

fotbalového svazu a není možné na hřišti z bezpečnostních důvodů sportovat. V žádném případě 

nevyhovuje pro hru fotbalu, ale ani pro jakékoliv využití dalšími sportovci z řad dalších sportovních 

odvětí, tak pro využití žáky místních škol. Nesplňuje již bezpečnostní ani hygienické standardy. 

Jeho údržba nebo oprava není řešením. Povrch fotbalového hřiště je místy nerovný, zvlněný 

a v některých místech je povrch celoplošně zdegradován a sešlapán. Samotný povrch již není 

konzistentní a projevuje se již špatnými herními vlastnostmi. V případě velkých srážek nedochází 
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k dokonalému odvodnění a voda se zadržuje na povrchu hřiště, což je velmi problematické zvláště 

v zimních měsících. Na tomto povrchu se výrazně podepsalo jeho stáří a v kombinaci s jeho 

vytížeností je nezbytná jeho modernizace. 

S vysoutěženou firmou A SPORT PRODUKT s. r. o. byla uzavřena smlouva o dílo viz příloha 

OISM052304Z_P1. Ve smlouvě o dílo je v bodu „4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, odst. „4.1. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Předání staveniště: do pěti dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 31.03.2023.“ 

Z důvodu termínu předání stavby je nutno řešit financování projektu.  

Zhotovitel byl obeznámen se skutečností, že město Milevsko doposud neobdrželo rozhodnutí 

o přidělení dotace, o výsledku jejího přidělení se dozví v červnu 2023.  

 

Vzhledem k nárůstu cen materiálů na trhu OISM doporučuje zastupitelstvu realizaci projektu 

a rozpočtové opatření schválit.  

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Alena Dostálová, 29.03.2023 

Počet stran materiálu                                   2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):    3/29 

 

1. Příloha P1 – Smlouva o dílo  

2. Příloha P2 – ortofoto + foto 

3. Příloha P3 – Investiční záměr NSA 

 

 

 


