
Žádost o dotaci na výstavbu party přístřešku a zmírnění 

následků pandemie koronaviru 

 

 

 

Sportovní klub Dolní Chabry, jako největší tělovýchovná jednota v obci, se kontinuálně snaží na 

zvelebování svého areálu, který slouží nejen sportovcům, ale i  široké chaberské veřejnosti. 

V minulém roce se podařilo dokončit řadu investičních akcí (položení umělé trávy kolem hřiště, 

zámková dlažba na vjezd a kolem hlavní budovy, oprava lavic a stolů, rozšíření parkoviště apod.).  

I v roce 2020 plánují SK Dolní Chabry další významné investiční akce. Jako hlavní je správcovský byt, 

který by měl nejen zajistit kvalitní správu celého areálu prostřednictvím správce, ale současně bude i 

generovat příjmy pro náš spolek. Tuto akci řešíme z vlastních zdrojů.  

Další významnou akcí je částečné zastřešení nově vzniklé (vydlážděné) plochy vedle hlavní budovy. 

Takto zastřešený prostor značně zvýší komfort sportovcům v rámci tréninků, kdy si budou moci 

nechávat věci v suchém prostoru a divákům v rámci zápasů poskytne konečně možnost sledovat 

utkání za deště pod střechou.  

Dalším důležitým prvkem pak je, že díky tomuto přístřešku vznikne zajímavá party-zóna s posezením 

pro letní společenské a kulturní akce, která v naší obci zatím chybí. Dalším důležitým aspektem této 

nové stavby pak bude i možnost využití přístřešku k  oslavám a společenským událostem ze strany 

městské části a občanů Dolních Chaber. 



Na zápasy A-mužstva chodí více než 100 diváků. Hojně jsou však navštěvovány i zápasy mládeže a 

přípravek. Domníváme se, že náš sportovní areál je vizitkou celé městské části a tak i k němu 

přistupujeme a snažíme se jej neustále zkvalitňovat a modernizovat.  

Již dnes je hřiště a jeho okolí hojně navštěvováno chaberskou veřejností a hřiště se stává centrem 

řady společenských akcí v naší obci – pálení čarodějnic, letní kino, zažít město jinak apod.  

Domníváme se, že výše uvedená party zóna významně zvýší kvalitu života chaberských občanů a 

doplní chybějící část infastruktury v naší městské části.  

Současně bychom rádi požádali o zmírnění následků pandemie koronaviru, která dopadla i na náš 

klub. Sportovní klub Dolní Chabry aktuálně sdružuje 189 členů. S ohledem na skutečnost, že nebylo 

možné hrát mistrovské zápasy a byla omezena možnost trénovat v období karantény, přijal výbor SK 

Dolní Chabry usnesení, že členské příspěvky za jaro 2020 budou sníženy o 50 %. Tímto rozhodnutím 

došlo k výpadku příjmů o cca 150 tis.  Současně byly omezeny odměny trenérů, platby za praní dresů, 

platby pro FAČR za rozhodčí atd.  v celkové výši 70 tis. Ostatní fixní náklady se však musely hradit dále 

(provoz hřiště, energie,  správa a údržba areálu atp., Celkové saldo tak činí 80 tis.  

Závěr: 

Na základě výše uvedeného si dovolujeme požádat o: 

A) investiční dotaci - participaci na nákladech na zhotovení party-přístřešku ve výši 170 tis. Kč 

B) neinvestiční dotaci - zmírnění následků celosvětové pandemie (propad příjmů) ve výši 80 tis. Kč 

Děkujeme MČ Dolní Chabry za podporu. 

 

 

 


