
 

 

        16. zasedání 

                                   Zastupitelstva MČ Praha-Dolní 

Chabry 

dne 14.06.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Zastupitelstvu městské části je předkládán návrh na schválení žádosti o dotaci SK Dolní 

Chabry na úhradu části nákladů na zabezpečení provozu areálu a plánovanou, či již 

realizovanou činnost ve výši 300 000 Kč. 

Dotace bude čerpána z prostředků obdržených z odvodů výherních hracích přístrojů. 

 

Z odůvodnění žádosti SK Dolní Chabry: 

 

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

dotýkají hospodaření našeho oddílu: 

 Propad příjmů (příspěvky, sponzoři, dotace ze strany  

 Nezbytná úhrada fixních nákladů na provoz hřiště 

 Pokračující investiční činnost 

 Vládní nařízení (uzavření areálu, zákaz tréninků) 

Na straně příjmů klubu došlo k zásadnímu propadu z příjmu z členských příspěvků, nekonání 

mistrovských utkání, zákazu tréninků. Současně došlo i k významnému snížení dotací (o cca 

80 %) ze strany Hl. města Prahy (HMP) na úhradu provozních nákladů sportovišť na území 

HMP. SK Dolní Chabry letos jsme obdržel dotaci ve výši 40.000,- Kč, což pokryje necelých 

10 % nákladů na energie a údržbu hřiště.  

Současně došlo ke snížení příjmů od sponzorů, pronájmu hřiště a další vedlejší hospodářské 

činnosti.  

Celkový propad na straně příjmů za rok 2020 a pro rok 2021 ve srovnání s předchozími léty 

přesahuje 800.000,- Kč. 

Nicméně i přes propad na straně příjmů je třeba hřiště a areál stále udržovat a platit fixní 

náklady na energie, údržbu správu apod. 

Rozpočet energií a nezbytné údržby na rok 2021 

Položka Částka Poznámka 

Elektřina 120.000,- Kč Elektřina, ohřev vody,  

Voda 22.000,- Kč Vodné a stočné 

Odpad 8.000,- Kč Odvoz odpadu 

Sekačka na trávu 50.000,- Kč Oprava, servis 

Hnojení trávníku 20.000,- kč Hnojiva  

Závlaha 20.000,- Kč Seřízení, spuštění 

Údržba trávníku 100.000,- Kč Pískování, dosev 

Opravy                       100.000,- Kč Voda, drobný materiál 

Celkem 440.000,- Kč    

 

Výše uvedené náklady nezahrnují další náklady klubu spojené s jeho sportovní činností 

(správa areálu, praní dresů, sekání trávníku, lajnování, platby pro FAČR, organizace soutěží, 

tréninky, sportovní vybavení apod.) 

Výše nákladů v souvislosti se sportem je cca 800.000,- Kč ročně.  



 

 

Současně však klub SK Dolní Chabry pokračuje ve zvelebování svého areálu a přilehlých 

pozemků, které slouží nejen členům SK Dolní Chabry, ale široké veřejnosti naší městské 

části. Důkazem toho je již zrealizovaná pergola (za spoluúčasti MČ DCH) na hřišti, která je 

vysoce hodnocena ze strany obyvatel Chaber i „mimochaberských“. 

V letošním roce bude dokončeno hřiště za brankou (již proinvestováno z vlastních zdrojů cca 

150.000,- Kč), které významně ulehčí hlavnímu hřišti a hlavně vzniká tak nové sportoviště 

na území naší městské části. a současně se odstraní nevzhledné haldy v okolí areálu. 

Současně došlo k rozšíření parkoviště, vykácení náletové zeleně a zpevnění parkovací plochy 

a zveleben vstup do areálu. Dále vzniká oplocení kolem hřiště, bezpečnostní sítě apod. 

Rozpočet investic na rok 2021 

Položka Částka Poznámka 

Hřiště za brankou 150.000,- Kč Zemní práce 

Hřiště za brankou 100.000,- Kč Osazení trávníku 

Hřiště za brankou 100.000,- Kč Branky, závlaha, světla 

Parkoviště - úprava 50.000,- Kč materiál 

Parkoviště - úprava 50.000,- kč Zemní práce 

Obrubník, vstup  40.000,- Kč Obrubníky kolem park. 

Oplocení 100.000,- Kč Pokračování oplocení 

Ochranné sítě                       100.000,- Kč Zvýšení bezpečnosti 

Celkem 670.000,- Kč    

 

Celkové náklady provozu a investic našeho areálu jsou cca 2 mil. Kč. 

Požadovaná dotace činí 300.000,- Kč tedy necelých 15 %. Zbylých 85 % bude kryto 

z vlastních zdrojů oddílu, 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 klubů 

ohledně klesajícího počtu zájemců o sport, je o fotbal je ze strany mládeže v Chabrech 

obrovský zájem a každoročně (i letos) evidujeme nárůst naší členské základny. 

 

  

Přílohy veřejné:  - Žádost 

   - Usnesení RMČ ze dne 4. 6. 2021 

 

 

Předkladatel: Martin Knížek, radní 

Zpracovatel: Kateřina Krejčová, sekretariát 

 

 


