
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Pronájmy provozoven na plovárně 
 

„1) Hodlá město vypovědět smlouvy i ostatním nájemcům provozoven na plovárně? Do sportovního oboru patří taktéž 

fitness centrum, které na stadionu sídlí, takže proč tomuto provozovateli smlouva ukončena nebude a nebude samo měs-

to přes příspěvkovou organizaci provozovat i fitness na plovárně? 

2) Proč město nemělo snahu provozovat samo restauraci a občerstvení, které zelo prázdnotou několik měsíců? Tuto 

provozovnu mohla taktéž příspěvková organizace řídit a spravovat sama a nehledat tak dlouho nájemce pro tyto prosto-

ry. 

3) Kolik nájemců měla za posledních 10 let provozovna sauny a kolik jich bylo pro provozovnu restaurace na plovárně? 

4) Jaká je další možnosti odvolání se proti kroku města spravovat provozovnu sauny? Jsem plně spokojená s nynějším 

stavem a servisem v této sauně. Není to pouze můj dojem, ale dojem i dalších 600 lidí, kteří podepsali petici pro zacho-

vání současného provozovatele.“ 

 

 

Sportovním zařízením města České Budějovice, bylo ve vztahu k Vašemu dotazu konstatováno, 

 

k bodu 1) je pravděpodobné, že v budoucnu bude chtít Statutární město České Budějovice prostřednictvím příspěvkové 

organizace provozovat také fitness centrum na Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích, 

k bodu 2) vzhledem ke skutečnosti, že provozování restaurace a občerstvení nespadá do hlavní činnosti příspěvkové or-

ganizace, není v nejbližší době uvažováno o provozování restaurace či občerstvení v režii právě příspěvkové organiza-

ce, 

k bodu 3) v posledních deseti letech byl jeden provozovatel sauny, přičemž provozovatelé restaurace byli celkem tři, 

k bodu 4) jedinou možností pro zachování stávajícího provozovatele je změna usnesení rady města. Ovšem je třeba 

upozornit na skutečnost, že komplex plaveckého stadionu je majetkem statutárního města České Budějovice, které má, 

stejně jako jakýkoliv jiný vlastník, svobodné právo se svým majetkem nakládat, tedy například neprodloužit nájemní 

smlouvy dosavadním provozovatelům. Cílem příspěvkové organizace ovšem v žádném případě není odradit stávající 

zákazníky, ale naopak přilákat nové, například změnou či rozšířením poskytovaných služeb, zavedením doplňkových 

programů či programů pro skupiny- děti, seniory atd. 

 


