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Sportovní hala – informace ze stavby
Za!ala t#etí !tvrtina
e!eno basketbalovou terminologií, hrajeme t0etí !tvrtinu. Polo!as
vyšel dob0e a te5 hlavn6 nezkazit
zbytek utkání, protože ten zanechává celkový dojem celého snažení.
Jinak 0e!eno, všechny hrubé práce
ve všech profesích jsou hotovy a
nyní nastává období 0ešení detail@,
barevnosti místností, instalování
elektroniky, designový výb6r za0izovacích p0edm6t@ do sociálních
za0ízení, obklad@, dlažeb, koberc@,
linolea a sv6tel. V t6chto dnech
a týdnech spo!ívá nejv6tší b0ím6
na architektovi stavby Ing. arch.
Vladimíru K0ížkovi, který musí
vše vybrat nebo výb6r odsouhlasit.
Jakmile je daný soubor v6cí vybrán
a odsouhlasen, dochází k jeho instalaci. Finále se pak bude skládat

zejména z položení sportovních
podlah v hale a pinpongárn6.
Finan!ní p#edpoklady
a skute!nosti
Také bych rád op6t shrnul Fnan!ní stránku. Nová sportovní hala se
za!ala projektovat v roce 2006 a p0i
p0edání dokumentace p0edal arch.
K0ížek i souborový rozpo!et, který
celou stavbu odhadoval na !ástku p0es 100 mil.K! v!etn6 DPH.
Vzhledem k Fnan!ním možnostem
a nastavení podmínek pro získání
dotace jsme se rozhodli z projektu
vylou!it takové v6ci, které nejsou
nezbytn6 nutné. Jednalo se p0edevším o nadstandardní 0ešení n6kterých záležitostí v hale a ur!ité ne
k provozu nezbytné vybavení stejn6
jako kompletní úprava celého okolí
haly. Žádost o dotaci se tak podáva-

 Na snímku vidíme rozsáhlý a výkonný systém vzduchotechniky
pro prostor tzv. pinpongárny.

do výše 85 mil. K! za 3 % úrok se
splatností 15 let. Z výše uvedeného
je z0ejmé, že úv6r nebudeme !erpat
v takové výši a máme ho vyjednaný
v nyn6jší dobu za velmi p0íznivých
podmínek. P0i nižším !erpání úv6ru
se doba splácení zkracuje (nebude
celých 15 let). P0i dalším !erpání,
až do schváleného úv6rového rámce na možné dod6lávky, bychom
náklady na n6 platili až na konci
splácení, tedy až v letech 2022 a
2023.
M6sto v minulých letech bylo
p0i získávání dotací na investi!ní
záležitosti velmi úsp6šné a s tím
souvisí i v6tší splátky úv6r@ na spoluú!asti, které budou kon!it v roce
2013. Dle st0edn6dobého výhledu
nám má zbývat po uhrazení všech
režií v letech 2011 - 2013 pr@m6rn6
cca 5 mil. K!. K tomu je možno do
konce roku 2013 !erpat r@zné dotace. Je tedy spíše logické tyto volné
prost0edky používat jako sv@j podíl
k obdrženým dotacím, než je plýtvat postupn6 na dod6lávky spojené
s novou halou, když na n6 máme
vyjednaný výhodný úv6r.
Po roce 2014, kdy splatíme
všechny velké úv6ry, nám bude
zbývat pouze !ást úv6ru na !istírnu odpadních vod, který doplatíme
v roce 2017 a práv6 úv6r na sportovní halu (viz.tabulka).
Z výše uvedeného je z0ejmé, že
používat rozumn6 úv6ry na investi!ní záležitosti je výhodné a že i
struktura a výše úv6r@ nehovo0í
v neprosp6ch realizace všech pot0ebných dod6lávek a jejich zaFnancování z dohodnutého úv6ru.

la se stavebním rozpo!tem 89 mil.
K!. Poté, co se v roce 2008 provedla 2 výb6rová 0ízení, kdy v prvním
byla nejnižší cena 94 mil. K! a
v druhém dokonce 98 mil. K!, jsme
se rozhodli vyhotovit provád6cí dokumentaci a nakonec byla stavba
haly vysout6žena za už známých 66
mil.K! + 1,7 mil. K! za demolice.
I s vícepracemi
výrazn2 mén2
Dnes se nacházíme v takové situaci, kdy m@žeme odhadnout, že
dosavadní vícepráce, které !iní cca
3 mil. K!, nebudou už nijak dramaticky r@st. Proto p0edložil odbor
výstavby na únorovém zasedání zastupitelstva m6sta seznam možných
dod6lávek za max. výši 6 milión@
korun. Jedná se o ty záležitosti,
které byly z p@vodního projektu vypušt6ny, ale také o nové, které vyšly
najevo až p0i stavb6 haly a bez jejichž realizace by mohly nastat jisté
provozní problémy.
B6hem m6síce b0ezna prov60il
Fnan!ní a kontrolní výbor relevantnost a smysluplnost jednotlivých
navržených dod6lávek a své záv6ry p0edloží na dubnovém zasedání
zastupitelstva k rozhodnutí. Z výše
uvedeného je z0ejmé, že i s možnými dod6lávkami vyjde stavba
mnohem levn6ji, než jsme p0edpokládali na za!átku. P0i sou!tu všech
položek se dostáváme na !íslo (66
mil. K! hala + 1,7 mil.K! demolice, 3 mil.K! vícepráce + 6 mil.K!
dod6lávky) 76,7 mil.K!, což je o
12,3 mil.K! mén6 než jsme p0edpokládali.
M2sto umí zacházet
s úv2ry
M6sto Skute! si na stavbu haly
vyjednalo úv6r u ^S, a.s., a to až

Radek Zeman,
tajemník M)Ú

Plavání kojenců a batolat

 Na kone!né úpravy a vybavení brzy dojde i v prostoru budoucího
ob!erstvení pro sportovce i návšt6vníky sportovní haly.

Telefonní čísla sportovišť
zimní stadion
plavecký bazén
letní koupališt6

tenisové kurty
kancelá0 m6stských
sportovišk

469 350 128
469 319 109
469 350 538

469 350 720
469 326 488

Vážení p0íznivci plavání, maminky a tatínkové s malými d6tmi, rád
bych vás všechny pozval na kurz plavání kojenc2 a batolat, který bude
zahájen na krytém plaveckém bazénu
od 16. dubna 2010, od 8:30 hod.
Kurz se skládá z 10 ucelených lekcí po 30 minutách. Po!et d6tí v jedné
skupin6 je cca 8. Bližší informace
podá Ing. Jan Krupka, tel. 775 55 98
55, jan.krupka@skutec.cz. Cena kurzu !iní 1 200 K! v!etn6 použití sauny.
Kurzu „plavání“ se m@že zú!astnit
dít6 na základ6 vypln6né a podepsané p8ihlášky (k dispozici v pokladn6
bazénu) a po zaplacení kurzovného.
Sou!ástí p0ihlášky je prohlášení o
zdravotním stavu dít6te.
P0edm6tem kurzu je hra a cvi!ení
rodi!@ s d6tmi ve vod6, p0i níž jsou
respektovány pot0eby dít6te (teplota vody a vzduchu, délka pobytu ve
vod6, !istota prost0edí, momentální
stav a nálada dít6te, apod.) a také samotná výuka plavání. Kurz je ur!en
d6tem ve v)ku od 1 roku do 6 let.
D6ti jsou rozd6leny do skupin dle
v6ku a pokro!ilosti.
Co budete pot8ebovat na lekci? Pro dít6 a doprovod hygienické
pot0eby, mýdlo, osušku, plavky a
kosmetiku, kterou používáte po kou-

pání, náhradní plenku pro dít6. D6ti
pot0ebují plavky s gumi!kou kolem
noži!ek nebo speciální jednorázové
plenky do vody. Pro rodi!e jsou nutné
klasické plavky (ne bermudy). Vhodná je obuv ur!ená k bazénu (není
nutností).
Záv6rem mi dovolte pár obecných
informací pro plavání této v6kové
kategorie. Velmi d@ležitým aspektem
p0i plavání kojenc@ je výchova k aktivnímu pohybu, která u!í dít6 pocikovat t6lesný pohyb jako nepostradatelný pro správný vývoj lidského
organismu. Nezanedbatelné je zdravotní hledisko plavání. V jeho rámci
bych zd@raznil otužování, p0íznivý
vliv na srde!n6-cévní systém, d6ti
po aktivním pohybu v našem p0ípad6 plavání lépe jí i spí a celkov6 lépe
prospívají, pohyb ve vod6 napomáhá
k odstran6ní r@zných nedostatk@ a
vad držení t6la. Plaváním, cvi!ením a
otužováním, získává dít6 nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného.
Rozvíjí se u n6ho zárodky v@le a vytrvalosti, komunika!ní schopnosti,
osamostatmuje se apod. D6ti d0íve
poznají vlivy vody, získají pro ni cit.
Je tedy p0edpoklad, že se nau!í d0íve
a dob0e plavat.
Ing. Jan Krupka

M7STSKÁ SPORTOVIŠT7 SKUTEB, s. r. o.

Vypisují výb*rové ,ízení na obsazení pozice

#editel M2stských sportovišF s.r.o.
Nástup do zam*stnání 4erven 2010 4i dohodou.

NABÍZÍME:
-

zajímavou, kreativní a zodpov*dnou práci
odpovídající platové ohodnocení
zam*stnanecké výhody (5 týdn> dovolené, p,ísp*vek
na stravu)
služební telefon

-

POŽADUJEME:
- st,edoškolské nebo vysokoškolské vzd*lání
- zkušenosti v ,ídících funkcích
- znalost anglického jazyka výhodou
- komunikativnost
- 4asovou Dexibilitu
- znalosti v oblasti sportu výhodou
- schopnost vést obchodní jednání
- znalost práce na PC
- bezúhonnost
- ,idi4ské oprávn*ní sk. B
- výpis z rejst,íku trest> ne starší 3 m*síc>
- koncepci krátkodobého a dlouhodobého rozvoje M*stských
sportovišL s.r.o.

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍHO MÍSTA:
- zodpov*dnost za vedení spole4nosti
- ,ízení provozu sportovišL – m*stská sportovní hala, zimní
stadion, fotbalový stadion, krytý plavecký bazén, tenisové
kurty, letní koupališt*
- zabezpe4ení maximálního využití sportovní haly a ostatních
sportovišL
- jednání s uživateli m*stských sportovišL a vyhledávání
nových uživatel>
- aktivní vyhledávání a podávání žádostí o dotace v oblasti
sportu
P,ihlášky se strukturovaným profesním životopisem zasílejte
v uzav,ené obálce s ozna4ením „Konkurz“ na adresu M*stská
sportovišt* Skute4, s.r.o., Palackého nám. 133, 539 73 Skute4
k rukám Františka Garguláka, jednatele spole4nosti nebo e-mailem: fgargulak@seznam.cz do 30. 4. 2010 do 14.00 hodin. Další informace na tel. 731 557 483.

M7STSKÁ SPORTOVIŠT7 SKUTEB, s. r. o.

Vypisují výb*rové ,ízení na obsazení pozice

pracovníka ve sportovní hale
Nástup do zam*stnání zá,í 2010 4i dohodou.

NABÍZÍME:
-

zodpov*dnou práci
dlouhodobé uplatn*ní
odpovídající platové ohodnocení
zam*stnanecké výhody (5 týdn> dovolené, p,ísp*vek
na stravu)

-

dvousm*nný provoz
práce o víkendech a svátcích
p,íjemné vystupování
manuální zru4nost
vysoké pracovní nasazení
rozhodnost

POŽADUJEME:

P,ihlášky se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na
adresu M*stská sportovišt* Skute4, s.r.o., Palackého nám. 133,
539 73 Skute4 k rukám Františka Garguláka, jednatele spole4nosti nebo e-mailem na adresu fgargulak@seznam.cz do 30. 4.
2010. Další informace na tel. 731 557 483.

Přehled úvěrů
Rok
SFŽP spl.2014

2002

Z!statek

Splátka

Z!statek

Splátka

Z!statek

Splátka

Z!statek

Splátka

Z!statek

Splátka

Z!statek

Splátka

Z!statek

31.12.2008

2009

31.12.2009

2010

31.12.2010

2011

31.12.2011

2012

31.12.2012

2013

31.12.2013

2014

31.12.2014

1 275 760

216 000

1 059 760

216 000

843 760

216 000

627 760

216 000

411 760

216 000

195 760

195 760

0

SFŽP spl.2012

2003

860 000

220 000

640 000

220 000

420 000

220 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

P0j2ka3OV2019

2005

15 402 487

1 400 228

14 002 259

1 400 228

12 602 031

1 400 228

11 201 803

1 400 228

9 801 575

1 400 228

8 401 347

1 400 228

7 001 119

Úv8r 3OV 2014 3S

2005

6 981 000

1 164 000

5 817 000

1 164 000

4 653 000

1 164 000

3 489 000

1 164 000

2 325 000

1 164 000

1 161 000

1 161 000

3S 15 000 KD

2006

10 856 000

2 072 000

8 784 000

2 072 000

6 712 000

2 072 000

4 640 000

2 072 000

2 568 000

2 072 000

496 000

496 000

0

KB 7000

2006

4 151 200

1 424 400

2 726 800

1 424 400

1 302 400

1 302 400

0

0

0

0

3S 11000 KD

2007

8 996 000

2 004 000

6 992 000

2 004 000

4 988 000

2 004 000

2 984 000

980 000

0

0

0

3S 3 600 Turisce

2008

3 600 000

1 167 600

1 167 600

1 264 800

1 167 600

97 200

97 200

0

0

0

0

0

KB 18 000 muzeum

2008

1 071 560

1 068 000

2 932 000

1 068 000

1 864 000

1 068 000

796 000

796 000

0

0

0

3 666 492

32 143 671

361 548

3 163 421

2 432 400
17 762 154

0
2 004 000

980 000

14 000 000
3S -hala 84 964

2009

1 457 196

3S -hala 84 964

2009

2 006 365

3S - 4 700

2010

Revolving 4 500

2008

KB 4 500 revolving

2009

18 807 907

45 681 471

3 290 436

42 391 035

3 290 436

39 100 599

3 290 436

34 361 772
4 489 500

2 000 000

1 457 196

0
35 810 163

0

0

90 387

4 609 613

361 548

4 248 065

361 548

3 886 517

361 548

3 524 969

2 000 000

0

0

0

0

0

650 000

3 850 000

Gádné splátky

55 194 007

13 131 789

87 363 780

12 283 811

86 009 075

14 266 212

71 742 863

11 873 412

59 869 451

10 280 212

49 589 239

7 281 028

42 308 211

Celkem splátky v2. MimoM.

55 194 007

15 131 789

87 363 780

60 645 583

86 009 075

14 266 212

71 742 863

11 873 412

59 869 451

10 280 212

49 589 239

7 281 028

42 308 211

0

0

