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OKRM/138/2017/Z/68 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 9. jednání sportovní komise rady města konaného dne 24. 10. 2017 

Přítomni: Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Kryštof Kratochvíl, 

Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav 

Šimek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Jaroslav Kotnauer 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Tomáš Novák, Ing. David Štojdl 

 

Program jednání: 

 

1. Sportovního zařízení města ČB (pozvání Ing. Tomáše Nováka) - dotazy na činnost 

příspěvkové organizace, ceníky aj.  

2. Informace z RM  

3. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2018 

4. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění. (6/6/0/0) 

Schválený program: 

1. Sportovního zařízení města ČB (pozvání Ing. Tomáše Nováka) - dotazy na činnost 

příspěvkové organizace, ceníky aj.  

Přijato usnesení č. 33/2017 (10 - 9,0,1) 

Ing. Tomáš Novák pohovořil o současném dění kolem sportovních zařízení města 

a zodpověděl dotazy sportovní komise. 

a)    Plavecký stadion a letní plovárna  

Dle posledního schváleného ceníku došlo k navýšení vstupu pro veřejnost (= navýšení 

tržeb), úlevy pro sportovní kluby a zvýšení cen pro komerční společnosti připravované do 

ceníku 2017 nebyly realizovány, ceny zůstaly stejné a případné změny prozatím nejsou 

v jednání. Od 1.11.2017 se plavecký stadion znovu otevře po rekonstrukci vířivky a dlažby, 

došlo k mírnému časovému prodlení. Samotná vířivka bude otevřena pro širokou veřejnost 

dne 17.11.2017. V dalším roce je plánována rekonstrukce tobogánu. Na 12.-15.7.2018 

plánuje Český svaz plaveckých  sportů MČR v plavání dorostu a dospělých v bazénu s 

parametry rovného dna (České Budějovice jsou jedním ze 2 uvažovaných míst). Termín 

koliduje kvůli pracím na tobogánu a je tedy otázkou, zda bude možné akci realizovat 
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v Českých Budějovicích. Půlící stěna do bazénu (25m) je v jednání, musí se zjistit 

informace jako jsou technické parametry stěny, pořizovací cena, možnosti skladovaní 

a zabudování. V roce 2019 by mělo dojít k rekonstrukci pravého křídla areálu. Ředitel SZ 

potvrdil, že plánované investiční akce (tobogán, pravé křídlo) nezasáhnou běžného do 

provozu a pronájmů sportovních klubů v 50m bazénu v příštích letech. 

Plavecký stadion byl uznán technickou památkou.  

b)    Všesportovní hala 

Dle posledního schváleného ceníku nedošlo k navýšení nájmu pro Volejbalový klub ČB - 

A tým mužů. Odpovědný náměstek Ing. Petr Holický vede jednání kolem výstavby nové 

multifunkční haly, od 1.5.2018 je předpoklad, že si kluby budou muset najít náhradní 

prostory pro svoji sportovní činnost v době výstavby. 

c)    Zimní stadion 

Poslední investicí je vybudování spinnigového sálu/posilovny. Palčivým problémem 

zůstává nedostatečná kapacita WC a občerstvení. Jedna z nabízených možností je propojení 

občerstvení s letním kinem - došlo by k vybudování velkého občerstvení a skladovacích 

ploch, které by využívaly oba subjekty. 

V průběhu projednávání tohoto bodu přišli postupně Vojtěch Zach, Ing. Mgr. Miroslav 

Šimek, Michal Šebek a Ing. Oldřich Souček - změna hlasovacího poměru na 10. 

2. Informace z RM 

Přijato usnesení č. 34/2017 (10 - 10,0,0) 

 Úprava výše stanovené smluvní pokuty za pozdní úhradu faktur TJ KIN (sportovní 

zařízení) 

 Vypsání veřejné zakázky jednomu uchazeči pod názvem "Poskytování právních 

služeb v souvislosti s administrací veřejné zakázky na zajištění reklamních 

a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice" 

 Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Zajištění reklamních a propagačních služeb 

pro statutární město České Budějovice“ - otevřené řízení 

 Poskytování právních služeb ve věci Centrum halových sportů – soudní spory týkající 

se uplatňování nároku na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého vyplacením 

soutěžních cen 

 Dispozice s majetkem města – pronájem pozemků parc. č. 2099/127, 2099/130 

a 2099/178 – změna nájemní smlouvy č. 2012000167 (HC POUZAR) 

 Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., 

na zakoupení sportovní pomůcky airtrack 

3. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2018 

Přijato usnesení č.  35/2017 (10 - 10,0,0) 

Členové sportovní komise odsouhlasili změny v Pravidlech na rok 2018 - byla upravena 

věková hranice pro děti a mládež u OP1, OP2 a OP3, sportovní komise zaktualizovala 

časový harmonogram pro výběr žádostí, pro OP4 a OP6 je posunutý termín o měsíc 

dopředu oproti předchozím rokům, byl navýšen finanční strop pro OP6. 

Sportovní komise pověřila předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa pro vyjednání 

vyšší alokované částky na Dotační program na podporu sportu v roce 2018. Navýšený 
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rozpočet by byl rozdělen na OP1, OP3 a OP4. Představa sportovní komise o navýšení je 

v řádu 3 mil. Kč. 

4. Různé 

 Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip přinesl tiskový materiál CISO = Centra 

individuálních sportů v Ostravě, tisková publikace obsahuje informace o organizaci a 

soupis podporovaných tamních špičkových mládežnických sportovců (reprezentantů) 

v individuálních sportech. Finanční prostředky jsou alokovány z krajského, městského 

rozpočtu a sponzoringu. Cílem CISO je podpořit další výkonost sportovců, úspěšný 

přechod do kategorie dospělých a udržení sportovců ve městě a kraji, aby nemuseli za 

lepšími podmínkami odcházet jinam. 

 V březnu 2018 proběhne akce "Sportovec roku", kterou spolupořádá Gymnázium 

Česká. Tato každoroční akce bude rozšířena pro sportovce do 18 let. Předseda 

sportovní komise dal na zvážení, zda do této akce nezapojit i město České Budějovice 

v návaznosti na rozdělování dotací pro děti a mládež do 18 let za výsledky na MČR, 

ME a MS. 

 Vedoucí OŠT Ing. David Štojdl informoval o Plánu rozvoje sportu ve městě České 

Budějovice, v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 

 Ing. Miroslav Šimek informoval, že Mercury maraton se v roce 2018 nakonec 

uskuteční a to dne 20.1.2018 v areálu Výstaviště v Pavilonu T. 

 

Další jednání sportovní komise je naplánováno na 21.11.2017 od 16:00. 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících 

proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů. 

 

9. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Sportovního zařízení města ČB (pozvání Ing. Tomáše Nováka) - dotazy na činnost 

příspěvkové organizace, ceníky aj.  

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 33/2017: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace poskytnuté od ředitele Sportovního zařízení města České Budějovice Ing. Tomáše Nováka. 
 

K bodu:  Informace z RM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 34/2017: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z Rady města České Budějovice. 
 

K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2018 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 35/2017: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
Pravidla a formuláře Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 

2018 se stávající navrženou alokovanou částkou roku 2017. 

II. p o v ě ř u j e  
předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa k vyjednání vyšší alokované částky na Dotační 

program na podporu sportu v roce 2018 ve výši 3 mil. Kč, který byl použit na navýšení peněz 

pro opatření č. 1, 3 a 4. 
 

 

V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2017 

Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise 

Ověřil(a): Jaroslav Berka 

 

 

                  v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


