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pořad. 
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Žadatel
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Název projektu

Termín 
zahájení a 
ukon čení 
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Požadov. 
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Výše 
poskytnut. 

Grantu
Účel použití Grantu

1.
Vodácký oddíl 
Radotín, o.s. 27.9.2013

Obnova sportovišt ě 
a zařízení po 
povodni

říjen - 
listopad      

2013
objekt lod ěnice -           
K lázním 2299 165 000,00 148 500,00 16 500,00 100 000,00

Cílem projektu je obnova areálu a zařízení Vodáckého oddílu po povodni. Zničeno bylo 
tepelné čerpadlo určené k vytápění areálu. V areálu loděnice bylo zničeno antukové 
hřiště a oplocení se sousedním pozemkem. V hale bylo zničeno několik laminátových 
kánoí a kajaků, které byly umístěny na krákorcích a se zvyšující se vodou došlo k jejich 
poničení. V dílně došlo ke zničení sekačky na trávu a některých dalších nástrojů 
určených k úpravě venkovních ploch (křovinořez). V klubovně bylo zničeno komplet 
veškeré vnitřní vybavení jako skříně, stoly, židle atd. Dále došlo ke zničení vybavené 
kuchyňky včetně elektrospotřebičů (lednice, sporák, atd.).

2. Radotínská, o.p.s. 27.9.2013

Rekonstrukce 
vzduchotechniky - 
větrání šaten

listopad 
2013

Sportovní hala 
Radotín, U Starého 
stadionu 1585/9 60 337,00 54 303,00 6 034,00 54 303,00

Oprava vzduchotechniky pro šatny ve sportovní hale - jedná se o osamostatnění 
rozvodu topné vody pro vzduchotechniku, která větrá šatny. Současný stav nevyhovuje 
z těchto důvodů: Vzduchotechnika je mimo budovu a v případě poruchy čerpadla buď z 
důvodu výpadku el. energie nebo i díky tomu, že někteří sportovci nám vypínají 
rozvaděč, který je u šaten volně přístupný, dochází v zimních měsících k zamrzání 
vody. To vede ke zničení výměníku ve vzduchotechnice, který musel být během čtyř let 
již dvakrát vyměňován. Firma SaS z Radotína proto navrhuje osamostatnit rozvod teplé 
vody pro vzduchotechniku prostřednictvím dalšího oddělovacího výměníku 
instalovaného ve sportovní hale a doplnit jej nemrznoucí směsí.

3.
Radotínský 
turistický klub, o.s. 30.9.2013

Rekonstrukce 
střechy na objektu 
turistické klubovny

březen - 
říjen 2013

Klubovna 
Radotínského 
turistického klubu v 
říčních lázních v 
Praze 16 - Radotín ě 185 000,00 166 500,00 18 500,00 166 500,00

Projekt je zaměřen na zajištění rekonstrukce havarijního stavu střešní krytiny klubovny 
turistického oddílu. Původní střešní krytina je na hranici své životnosti a vlivem 
nepříznivého počasí došlo již několikrát k jejímu poškození. Stávající krytina neplní svůj 
účel, do konstrukce střechy zatéká. V případě, že střecha nebude opravena, hrozí při 
dalším zatékání vznik dřevokazných hub a celkové devastace objektu.

4. SC Radotín, o.s. 2.10.2013
Rekonstrukce 
povrchu um ělé trávy

okamžit ě - 
do konce 
roku 2013

Stadion Josefa 
Rady 180 000,00 130 000,00 50 000,00 100 000,00

Umělá tráva je v provozu již 6 let. Každoročně probíhá rekonstrukce tohoto povrchu 
vyčesáním, vyčištěním, dosypáním granulátu apod. O umělou trávu je nutno se tímto 
způsobem starat, neboť se zkvalitňuje povrch a především prodlužuje její životnost. 
Další ošetření povrchu se dělá pravidelným kartáčováním. Každoroční rekonstrukce 
tohoto sportoviště je finančně velmi náročná. Umělou trávu využívá především oddíl 
fotbalu v odpoledních hodinách a všechna školská zařízení v hodinách dopoledních.

5.
Radotínský 
sportovní klub, o.s. 2.10.2013

Rekonstrukce 
tribuny softballové 
hřišt ě

10/2013 - 
12/2013

Starý stadion - 
softballové h řišt ě - 
U Starého stadionu 
2094/11 300 000,00 200 000,00 100 000,00 150 000,00

Stávající tribuna za backstopem je v katastrofálním stavu a nevyhovuje. Rekonstrukcí 
tribuny pro 48 diváků za backstopem na softballovém hřišti se zkvalitní prostředí pro 
diváky. Na umístění tribun je vydán územní souhlas. Více v příloze.

6.
Radotínský 
sportovní klub, o. s. 2.10.2013

Plynová p řípojka k 
mobilní nafukovací 
hale

10/2013 - 
11/2013

Nový stadion - 
oplocení 
sportovišt ě, Ke 
Zděři 1111/21 56 000,00 50 000,00 6 000,00

Plynová přípojka se vybuduje v oplocení u ulice Ke Zděři a bude sloužit pro mobilní 
nafukovací halu, která se plánuje postavit nad stávajícími pískovými volejbalovými kurty 
v areálu Nový stadion. Výstavba přípojky je první etapou a je vydán územní souhlas. 
Samotné pořízení mobilní nafukovací haly je plánováno na období 2014 - 2015. 
Finanční náklady na přípojku jsou 36.000,00 Kč (REVIS Praha s.r.o.) a přípravné práce - 
vyzdění pilířku HUP včetně DIO na 20.000,00 Kč. Celkové náklady se pohybují okolo 56 
tis. Kč

7.
Radotínský 
sportovní klub, o.s. 2.10.2013

Rekonstrukce 
antukového kurtu

10/2013 - 
12/2013

Nový stadion - 
nohejbalové h řišt ě, 
K Lázním 2000/6a 78 000,00 50 000,00 28 000,00 50 000,00

Antukový kurt č.I. se nachází na pozemku parc. č. 1252/1, k.ú. Radotín a je součástí 
sportovního areálu Nový stadion a byl vybudován v 60 letech minulého století. Povrch a 
podloží kurtu již nestačí absorbovat srážkovou vodu, je nutná celková rekonstrukce. 
Oddíl nohejbalu od příštího roku 2014 bude hrát 1A třídu a kvalitní hřiště je základem. 
Celkové náklady se pohybují okolo 80 tis. Kč a RSK žádá 64% z celkových 
vynaložených prostředků.

8. LTC Radotín 3.10.2013

Oprava nafukovací 
haly na kurtu č.1 po 
červnové povodni říjen 2013

Kurt č. 1 na 
tenisových 
dvorcích LTC 
Radotín 408 000,00 367 000,00 41 000,00 300 000,00

Nafukovací hala, která sloužila v zimních měsících pro trénink a přípravu radotínských 
tenistů, hlavně dětí a mládeže, kteří nemají jinou možnost zimní přípravy, byla zcela 
zatopena proudící Berounkou. Opravit je nutno zničené technické zařízení pro provoz, 
osvětlení i zakrývací plachty. Cílem je možnost sportování i v období, nepříznivém pro 
tenis.

celkem 1 432 337,00 1 166 303,00 266 034,00 920 803,00


