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Přesun financí z kapitoly KO na pokračování budování hřiště FC
Liteň
I.

Zastupitelstvo bere na vědomí
návrh usnesení zastupitele Kaštánka na přesun 110.000,-Kč z kapitoly KO (obecně
známé jako „kino“) na pokračování budování hřiště FC Liteň

II.

Zastupitelstvo schvaluje,
že se přesune 110.000,-Kč z kapitoly KO (obecně známé jako „kino“) na pokračování
budování hřiště FC Liteň.

III. Zastupitelstvo ukládá:
starostovi vypracovat změněný návrh rozpočtu na rok 2015 a předložit jej ke
schválení 18.12.2014.

Zdůvodnění:

Hřiště denně využívají děti ze školy. Nyní v době, kdy není pro tělesnou výchovu přístupná
tělocvična, je hřiště využíváno pro školní výuku i v zimních měsících. Navíc se zjevně osvědčilo
spojování do dvouhodinovek do jedné tréninkové jednotky. V odpoledních hodinách pak
hřiště pravidelně využívá družina a to bez ohledu na roční období.
Členové FC Liteň v minulých letech hřiště upravili, vykáceli náletové dřeviny, odvodnili povrch
navezením vrstvy kamení, což kryli z velké části sponzorskými dary, vlastní prací a příspěvky.
Beachvolleyball je nejlevnější povrch, který se dá pořídit a stojí řádově méně (10x méně)
Umělý povrch (tráva) je větší projekt, který můžeme zvažovat do budoucna a pokusit se ho
krýt například z EU dotací. Takový projekt by přišel na 2-3miliony Kč.
Hřiště bude budováno jako víceúčelové pro volejbal, basketbal, malý fotbal, házenou.
Investici je také potřeba vnímat jako prevenci proti negativním vlivům, které byly v minulosti
kritizovány. Jedná se o nudící se děti a mládež, která tráví volný čas pokuřováním cigaret a
marihuany před kinem v Litni a popíjením doneseného alkoholu. Aby k tomuto nedocházelo,
je potřeba děti podchytit již v útlém věku. A tak jako nám vzkvétají poslední roky kroužky při
ZŠ a excelentně funguje Hudební škola manželů Krutských, tak se Miloslavu Klimentovi
podařilo vzkřísit sportovní potěr a FC Liteň začíná zase vychovávat žáčky.
Finanční prostředky KO jsou pro rok 2015 navýšeny téměř dvounásobně. Problematiku KO je
potřeba řešit komplexně s výhledem do budoucna. Je potřeba určit záměr, co chceme s KO
podniknout, jak lépe budovu využít. Každoroční dotace více než ¾ milionem korun bez
nějakého konkrétního cíle je neefektivní a nehospodárná.

Finanční
dopad na
rozpočet:

Žádný. Finanční prostředky budou ušetřeny na provozu kina.
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