
 

 

        87. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 04.06.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládán žádost o dotaci TJ Sokol Dolní Chabry na úhradu části 

nákladů na zabezpečení provozu areálu a plánovanou a pokračující činnost ve výši 300 000 

Kč. 

 

Důvodem této žádosti jsou aspekty spojené s pandemií Covid-19, které se zásadní měrou 

dotýkají hospodaření naší jednoty: 

• Propad příspěvků, snížení a redukce pronájmů  

• Nezbytná úhrada fixních nákladů na provoz 

• Pokračující investiční činnost  

• Vládní nařízení (uzavření areálu, zákaz tréninků) 

Po propadu příjmů v roce 2020 a 2021 v rámci příspěvků, snížení pronájmů a jejich redukcí 

až o desítky tísíc, je třeba náš areál stále udržovat a logicky platit i fixní náklady na energie, 

údržbu, správu apod. 

Rozpočet energií, nezbytné údržby a investice pro rok 2020 

Položka Částka Poznámka 

Elektřina, voda, plyn 165.000,- Kč Elektřina, ohřev vody, 

topení 

Údržba a běžné provozní 

náklay areálu, drobné opravy 

119.000,- Kč revize, údržba trávníku a 

vnějších ploch, úpravy a 

údržba kurtu, příjezdová 

brána, vývěska, drobné 

rekonstrukce 

Náklady spojené s 

havarijním stavem 

458.000,- Kč rekonstrukce kotelny - 

topného zařízení, GEO 

zaměření objektu 

Celkem  742.000,- Kč    

 

Výše uvedené náklady nezahrnují další náklady naší jednoty spojené s jeho další činností 

(organizace soutěží, sportovní vybavení a jeho obměna, odměny trenérům a cvičitelům, ceny 

do soutěží, náklady na zajištění společenských akcí apod.) 

Současně Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry pokračuje ve zvelebování svého areálu a 

přilehlých budov, které slouží nejen členům TJ Sokol Dolní Chabry, ale široké veřejnosti naší 

městské části. Naším cílem je propojit nejen sportovní, ale i kulturní dění v chaberské městské 

části a jejího okolí.  

V letošním roce pokračujeme na dalších úpravách v rámci topného systému výměnou topných 

těles a ventilů (v návaznosti na rekonstrukci kotelny). Další plánovaná investice zahrnuje 

zateplení čelní strany budovy a výměnu oken a dveří na východní straně budovy, vypracování 

studie na multifunkční hřiště. 

Rozpočet investic na rok 2021 



 

 

Položka Částka Poznámka 

výměna ventilů a topných 

těles 

80.000,- Kč materiál, práce 

zateplení čelní strany 

objektu 

150.000,- Kč materiál, práce 

výměna oken a dveří 270.000,- Kč materiál, práce 

studie na multifunkční hřiště 100.000,- Kč studie 

Celkem 600.000,- Kč    

 

Požadovaná dotace činí 300.000,- Kč tedy polovina nákladů na plánovanou realizaci. 
Zbylých 50 % bude kryto z vlastních zdrojů naší jednoty, popř jiných dotačních titulů (stejně 

jako další  náklady na provoz a nezbytné investice).  

Pozitivní zprávou na závěr je, že i přes zprávy ze sdělovacích prostředků či okolních jednot 

ohledně klesajícího počtu zájemců o sport, tak musíme říci, že nejen narůstající členská 

základna, ale i dobrý ohlas mezi chaberskými občany svědčí o dobře odvedené práci, o zájmu 

chaberských občanů nejen o sortovní vyžití, ale také o kulturně-společenské dění. Rádi 

bychom nadále pokračovali v obohacení infrastruktury naší městské části a přispívali tak k 

jejímu rozvoji. 

 
 

  

 

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

Zpracovatel: Kateřina Krejčová, sekretariát 

 

 

 


