
Příloha č. 11. 2. 2. Krytá multifunkční hala 

Krytá multifunkční hala 

 

1. Cíl projektu: 

• aktivní trávení volného času dětí, mládeže, rodin a občanů města a blízkého okolí v měsících 

s nepříznivým počasím pro venkovní sporty 

• posílení rodinných vazeb 

• poskytnutí možnosti celoročního sportování – tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, 

badminton, florbal, házená, sálový fotbal ……. 

 

2. Cílové skupiny: 

 

• děti, mládež a občané Hoštky  

• zaměstnanci Mondi Štětí a.s. 

• organizace a firmy působící v Hoštce a okolí 

 

3. Zdůvodnění projektu: 

 

• nedostatek sportovišť v zimních měsících a v měsících s nepříznivým počasím pro venkovní 

sporty 

• možnost provozování všech míčových sportů 

• prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

4. Partneři projektu: 

 

• Město Hoštka 

• Mondi Štětí, a. s. 

• MŠMT 

 

5. Finanční zabezpečení: 

 

• Město Hoštka 

• Mondi Štětí, a. s. 

• Dotace MŠMT 

 

6. Časový harmonogram projektu: 

 

• r. 2018 příprava staveniště 

• r. 2019 přípravné stavební práce – spodní stavba 

• r. 2020 výstavba multifunkční haly a zahájení provozu 

 



 

7. Rozpočet projektu:     dle nabídky stavební společnosti ARCH GLOBAL spol. s r.o. 

 

7.1. Spodní stavba 

Základy + základová deska  875 tis. Kč 

Elektro    300 tis. Kč 

Vytápění – plynové zářiče  180 tis. Kč 

Vzduchotechnika     90 tis. Kč 

Sportovní povrch   780 tis. Kč 

  Celkem                      2 225 tis. Kč 

  DPH 20%  445 tis. Kč 

  Celkem včetně DPH    2 670 tis. Kč 

  

 7.2. Vrchní stavba, Hala 18 x 36 m, v = 9 m 

Halový tubus   978 tis. Kč 

Zateplení tubus horní  948 tis. Kč 

Zateplení tubus spodní  200 tis. Kč 

Štítové oblouky zateplené  500 tis. Kč 

Ostatní dodávky   146 tis. Kč 

  Celkem                      2 772 tis. Kč 

  DPH 20%  554 tis. Kč 

  Celkem včetně DPH    3 326 tis. Kč 

 

7.3. Celkové náklady na projekt Kryté multifunkční haly – 7.1. + 7.2. včetně DPH =  5 996 tis. Kč 

 

8. Vyhodnocení projektu 

8.1 1x za rok dílčí vyhodnocení s partnery projektu 

8.2 Závěrečné zhodnocení projektu- září 2022 

 

 

V Hoštce 27. 12. 2016                           Milan Konfršt 
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