From: Karel Marek
Subject: RE: Sportovní hala- vyjádření k dotazům zastupitelů p.Marka a
pí.Bláhové
Date: 7 February 2021 18:37:50 CET
To: Fischerová Romana
Cc: zastupitele
Dobrý den, paní místostarostko,
velmi důrazně se ohrazuji, že jako opozice aktuálně využíváme situaci kolem
sportovní haly k politikaření. Projekt výstavby sportovní haly podporujeme
mnoho let a jde nám o to postavit kvalitní sportovní halu a ne pouze velkou
tělocvičnu. I přesto, že jsme v tomto volebním období skončili v opozici a Vy jste se
rozhodla nepokračovat v původně připravovaném projektu sportovní haly (či
případně revidovat některé jeho části), zapojili jsme se aktivně do práce i na Vašem
projektu sportovní haly, protože nám vždy šlo o to, aby naše město sportovní halu
mělo
Uvítali jsme, když i na naše doporučení vznikla komise rady města pro výstavbu
sportovní haly a za nás se členem stal Matěj Kodeš. Smutnější bylo, když sportovní
komice do komise pro výstavbu sportovní haly navrhla za sportovní veřejnost pana
Petra Zoubka, ale rada města jej jako člena neschválila. Sportovci tak zůstali v
komisi bez přímého zastoupení
Jak správně píšete, v srpnu a během podzimu 2019 proběhla prezentace sportovní
haly na zastupitelstvu, zástupcům ZŠ, SŠ, sportovních klubů a spolků a dne
18.11.2019 i v komisi ke sportovní hale. Byl jsem za tyto prezentace rád. Co však už
neuvádíte je, že se prezentovala pouze objemová studie, či dokumentace pro
územní řízení, nikoliv detailní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Tedy všichni jsme viděli a připomínkovali pouze studii. Finální detailní projektovou
dokumentaci (DPS) jste k odsouhlasení a připomínkám nikdy nepředložila ani
zastupitelstvu, ani sportovní komisi, ani svoji komisi pro výstavbu sportovní haly.
Naopak jste rovnou zahájila výběr zhotovitele stavby. Je tedy pouze na Vás
zodpovědnost za kvalitu aktuální projektové dokumentace.
Dále správně ve svém mailu uvádíte, že jste informaci o prezentaci sportovní haly na
zastupitelstvu města v záři 2019 dala měsíc předem na webové stránky města. Co
však opět neuvádíte je, že materiál ke sportovní hale byl zastupitelům zaslán pouze
2 dny před jednáním zastupitelstva a součástí tohoto materiálu byl pouze jeden
obrázek a to umístění haly v území. Z tohoto důvodu zveřejněný program
zastupitelstva konaného 25.9.2019, kde se občané měli se sportovní halou
seznámit, vůbec neobsahoval bod představení studie sportovní haly. Občané tedy z
o ciální komunikace vůbec nedozvěděli, že tato prezentace na zastupitelstvu bude a
nikdo, ani zastupitelé, nedostali studii dopředu, a proto se na jednání nemohli
připravit.
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Na pracovním setkání zastupitelů v říjnu 2019 jsme opět probírali prezentaci ke
sportovní hale a opět jsme materiál dostali až na zastupitelstvu. Zajímavé je, že
obsahoval vyznačené tribuny v hlavním sále, 70 míst na sezení na balkóně,
teplovzdušné vytápění s otopnými tělesy po obvodu. Dnes bez odsouhlasení komise

pro výstavbu sportovní haly, sportovní komise, či zastupitelstva máme projekt bez
tribuny v hlavním sále, na balkóně prostor na stání, podlahové vytápění, sníženou
kapacity diváků z 200 diváků na 50, možnost využití haly pro kulturní akce pouze do
150 lidí.
Dosud jsme jako zastupitelé nikdy nedostali, přestože jsem o to několikrát žádal,
zpracovaný provozní rozpočet stavby, včetně energetické studie nákladů haly, aby
bylo možné posoudit skutečnou efektivitu zvoleného vytápění. Očekávám tedy, že
toto doposud nebylo zpracováno
Jak jsem zmínil výše, za stavbu sportovní haly, její kvalitu, investiční náklady i
provozní efektivitu jste zodpovědná právě vy, paní místostarostko, a s Vámi
celá rada města.
Sportovní hala je velmi důležitá stavba našeho města s rozpočtem cca 120 mil Kč,
kdy významná část bude nancována z rozpočtu města, tedy přesněji z úvěru, který
budeme splácet 15 let
Velmi mne tedy překvapuje tento Váš postup, kdy zásadní změny v dokumentaci
neprojednáváte v komisích ani v zastupitelstvu a napadáte opozici, pokud přijde s
připomínkami
Jako opozice jsme se v projektu sportovní haly jednali vždy velmi konstruktivně a
předložené materiály odpovědně připomínkovali. Detailní projektová dokumentace
nám nikdy předložena ani zaslána nebyla. Okamžitě, když byla zveřejněna, jsme ji
detailně s našimi odborníky prostudovali a zaslali připomínky
Myslím, že všechny naše připomínky jsou řešitelné, proto Vás opětovně
žádám, abychom se nad nimi s projektanty setkali a probrali jejich řešení. Je
přeci pro nás všechny velmi důležité, aby se nám podařilo postavit kvalitní
sportovní halu.
V příloze přikládám stanovisko našich odborníků, které bychom na setkání s
projektanty rádi přizvali. Jsou jimi Vladislav Šplíchal (technik stavebního dozoru specializace TZB) a Martin Jirsa (autorizovaný projektant pozemních staveb)
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Velmi děkuj
Karel Mare
zastupitel města

