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Žádost pro rok 2017 - Program 133510
Název investičního projektu: Šatny a sociální zázemí fotbalového hřiště Lomnice
Žadatel: Obec Lomnice

Investiční záměr
Obsahové vymezení investičního záměru
Do letošního roku bylo hřiště využíváno sporadicky a to pouze místní TJ Sokol Lomnice z.s.
k tréninkům a mistrovským fotbalovým utkáním dospělých. Hlavní příčinou tohoto stavu je
historická absence šaten a sociálního zázemí. Sportovci dočasně - trvale využívají náhradní
prostory v kulturním domu vzdálené od hřiště cca 250 m. Tyto jsou z důvodů vzdálenosti,
umístění v patře, svou velikostí, s nedostatečnou kapacitou sociálních zařízení nevyhovující.
Realizací stavby " Fotbalové šatny Lomnice " se fotbalové hřiště stane základním
sportovištěm v obci. Stavba " Fotbalové šatny Lomnice " je součástí širšího programu rozvoje
sportu v obci, který si, v úzké spolupráci s TJ SOKOL Lomnice z.s., MŠ a ZŠ v Lomnici,
dává za cíl pozvednout všeobecnou úroveň sportu v obci následujícím způsobem. Pod
hlavičkou TJ Sokol Lomnice obnovit sportování dětí a mládeže. Vytvořit mládežnický
fotbalový a florbalový oddíl. V rámci sportovního kroužku pro děti a mládež rozvíjet
a zvyšovat fyzickou zdatnost a pohybovou úroveň dětí a mládeže. Fotbalové hřiště
s odpovídajícím sociálním zázemím umožní občanům všech věkových kategorií rozvoj
volnočasových sportovních aktivit. V neposlední řadě umožní bezbariérové řešení stavby
využít hřiště handicapovaným spoluobčanům. Cílem projektu je doplnit potřebnou
infrastrukturu fotbalového hřiště tak, aby mohlo být využíváno co největším počtem občanů.
Je plně v souladu s vládní koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025.
Obsah investičního záměru
Stavba „ Fotbalové šatny Lomnice“ je navržena jako atypický objekt (sestava obytných
a sociálních kontejnerů), obdélníkového půdorysu 6,055 x 14,61 m, jednopodlažní,
nepodsklepená, s přístřeškem, Materiálově je objekt řešen z 6 ks ocelových kontejnerů, jsou
zateplené, vytápěné a jsou vybaveny sanitárním zařízením. V jednotlivých kontejnerech jsou
umístěny 2 šatny pro sportovce, sociální zařízení pro hráče, sociální zařízení pro veřejnost,
skladová místnost a 1 šatna pro občany vykonávající volnočasové aktivity. V sestavě je
realizováno 1 bezbariérové sociální zařízení. Taktéž okolní zpevněné plochy jsou navrženy
pro bezbariérové užívání a budou napojeny na bezbariérovou smíšenou stezku pro chodce
a cyklisty. Objekt je napojen vodovodní přípojkou na obecní vodovodní řád. Odpadní vody
jsou jímány do jímky o velikosti10 m3. Je připojen samostatnou elektrickou přípojkou na síť
NN. Technologie ocelových kontejnerů byla vybrána s ohledem na celkové investiční náklady
a finanční možnosti obce. Místo stavby: Obec Lomnice, p.č. 282/1,338/1 KÚ Lomnice
u Rýmařova
Harmonogram realizace stavby
1) Do 30. 4. 2017 dojde k vyřízení stavebního povolení a výběru zhotovitele (výběrovým

řízením).
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2) V květnu 2017 bude zahájena stavba, zhotoviteli bude předáno staveniště. Dokončení

stavebních prací bude závislé od případné dotaci MŠMT.
V případě poskytnutí dotace plánujeme ukončení stavby, předání staveniště majiteli
a provedení kolaudace do 30. 9. 2017. V opačném případě (neposkytnutí dotace) bude
stavba realizovaná v průběhu tří let, dle finančních možností obce.
4) 1. 10. 2017 proběhne slavnostní otevření sportovního zázemí.
5) 1. 10. 2017 pojištění nového majetku obce – sportovní zázemí.
3)

Vymezení cílové skupiny
Sportovní zázemí bude využívat místní spolek TJ Sokol Lomnice z.s. registrovaný v FAČR
k fotbalovým tréninkům i mistrovským zápasům mládežnického oddílu i oddílu dospělých.
V současnosti je spolek zařazený do III. třídy skupiny B., okres Bruntál. Děti a mládež ze ZŠ
a MŠ Lomnice budou zázemí využívat v rámci výuky a volnočasových aktivit. Zázemí bude
sloužit pro sportovní aktivity pořádané ze strany obce - nohejbalový turnaj, přátelská
fotbalová utkání. Bezbariérovým napojením hřiště umožníme sportovní využití a vyžití
fotbalového hřiště handicapovaným spoluobčanům. V neposlední řadě bude zázemí
využíváno místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů k udržování fyzické kondice –
pořádání pravidelných cvičení. V případě potřeby bude možné zázemí poskytnout veřejnosti
na základě uzavřené dohody. V případě realizace sportovního zázemí bude hřiště využíváno
i sportovním oddílem KMS JUVENTUS Bruntál z.s. Jedná se o fotbalový klub se sídlem
v Bruntále, věnující se výhradně dětem a mládeži ve věku 5 - 19 let, mající k dnešnímu dni
275 členů. Kapacita jejich hřiště je vzhledem k počtu členů nedostačující. Naše hřiště by
KMS JUVENTUS Bruntál využíval k občasným tréninkům a k mistrovským utkáním krajské
soutěže mládeže ve fotbale v sezóně 2017/2018. Celkem by se jednalo o 12 mistrovských
utkání.
Rozpočtové náklady stavby " Fotbalové šatny Lomnice "
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů, podrobnější popis viz položkový
rozpočet.
Očekávaný přínos
1. Vybudováním sportovního zázemí budou vytvořeny vyhovující podmínky pro
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání,
handicapu, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované
i neorganizované sportovce.
2. Kromě fotbalu bude možné rozšířit sportovní náplň o další kolektivní sporty –
nohejbal, vybíjená.
3. Dojde ke zlepšení fyzických zdatností občanů Lomnice. Zdraví a zdatnost člověka
jsou předpokladem osobního štěstí, spokojenosti a kvality života. Sport je prostředkem
aktivní prevence proti civilizačním chorobám i stále častějším psychickým poruchám.
4. Dojde k posílení komunitního sdílení občanů obce a smysluplného trávení volného
času dětí a mládeže. Tím dojde k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
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zvyšování úrovně pohybové gramotnosti dětí a mládeže, zastavení růstu nadváhy
a obezity u dětí a mládeže, rozvíjení sociální úlohu sportů u dětí a mládeže a umožnění
sportovního vyžití i dětem ze sociálně slabých poměrů.
Podíl sportování dětí a mládeže a jakým způsobem
V obci je celkem 94 dětí a mládeže do věku 18 let. Předpokládáme zapojení 70% této věkové
kategorie. Do projektu je aktivně zapojena ZŠ a MŠ Lomnice. Již funguje spolupráce
okolních ZŠ a MŠ z obcí Ryžoviště a Dětřichov nad Bystřicí při pořádání sportovních aktivit
(např. Den dětí – přespolní Hry bez hranic 2016). V rámci školy bude hřiště i zázemí
využíváno během výuky a nově vytvořených pravidelných sportovních kroužků (fotbal,
míčové hry, atletika). Zázemí v blízkosti hřiště umožní využívání fotbalového hřiště
v kvalitní, bezpečné a dobře dostupné míře. Zázemí bude využíváno nově vzniklým
mládežnickým oddílem TJ Sokol Lomnice.

Podpora sportování veřejnosti
Fotbalové hřiště není omezeno otvírací dobou – občané jej mohou využívat bez omezení.
Plánujeme výstavbu venkovních posilovacích strojů a „Street workout“ tak, aby zařízení
mohlo sloužit především veřejnosti. Cílem je přispět ke zlepšení fyzické kondice, rozvoji síly
a vytrvalosti občanů. Podmínky pro využívání sportovního zázemí fotbalového hřiště
veřejností budou upřesněny „provozním řádem“.
Obec v tomto prostranství pravidelně pořádá jednorázové sportovní akce: Nohejbalový turnaj,
Obecní fotbalový turnaj, pořádání kulturních akcí - Dětský den, Den obce, Stavění maje.
Nohejbalového turnaje se pravidelně zúčastňuje 6 mužstev z okolních obcí. Odhad počtu
veřejnost na jedné akci 25 osob (bez diváků)
Je zařízení využíváno i dalším TJ/SK
Zařízení je a bude využíváno při pravidelných zápasech s dalšími členy FAČR z okresu
Bruntál v rámci III. třídy skupiny B což je v současné době cca 12 klubů.
Zařízení bude využívat
TJ SOKOL z.s., MŠ a ZŠ Lomnice, Jednotka SDH, Obec Lomnice a aktivní občané KMS
JUVENTUS Bruntál z.s. TJ SOKOL Lomnice z.s. počet členů 63, Jednotka dobrovolných
hasičů moravskoslezského kraje - SDH Lomnice, počet členů 10
Udržitelnost projektu
Udržitelnost projektu je zaručena následným fungováním všech zapojených organizací tj. TJ
SOKOL z.s., MŠ a ZŠ Lomnice, Jednotka SDH, Obec Lomnice a aktivními občany. Veškeré
náklady na provoz a údržbu sportovního zázemí budou hrazeny z rozpočtu obce a z případně
schválených dotací. (MŠMT, MSK, OP VVV). Vybudováním zázemí dojde ke zkvalitnění
a rozšíření poskytovaných služeb a tím se otevřou další možnosti pro udržitelné financování.
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Usnesení zastupitelstva obce bude přeloženo do stanoveného termínu.
Přílohy:
1. projektová dokumentace
2. položkový rozpočet
3. doložení výše spolufinancování - čestné prohlášení

V Lomnici dne 31. 11. 2016
Statutární orgán: Anna Šomodíková
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