OKRM/124/2019/Z/63
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 8. jednání sportovní komise rady města konaného dne 12. 8. 2019
Přítomni:

Jaroslav Berka, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, Ing. Václav Protiva,
Ing. Oldřich Souček, Bc. Jiří Šilha, Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach

Omluveni:

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Nepřítomni:

Ing. Jiří Fencl

Hosté:

Ing. Adolf Lísal, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Tomáš Novák – Sportovní zařízení
města České Budějovice,p.o., Mgr. Michal Vančura, Ph.D. a Mgr. Jan Prener –
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta

Program jednání:
1) "Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice" - zadání akčního plánu
2) Informace RM
3) Příprava nového územního plánu České Budějovice
4) Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Šachová akademie VŠTE, z.s.- reprezentace na Mistrovství
Evropy mládeže v šachu
5) Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
6) Různé
6.1. Sledge hokejisté - tréninky
6.2. Akce „Náměstí se hýbe“
6.3. Další informace
Sportovní komise schválila program v navrženém znění (8 - 8/0/0)

Schválený program:
1.

"Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice" - zadání akčního plánu
Pan proděkan Mgr. Michal Vančura , Ph.D., osvětlil průběh a vývoj Plánu rozvoje sportu
v Českých Budějovicích pro období 2018-2025. Plán rozvoje sportu je obecný dokument,
který v průběhu dalších let je potřeba rozpracovat formou akčních plánů. Hlavní úlohou
sportovní komise je stanovit si prioritní akční plány, na kterých se začne v nejbližší době
pracovat, tedy rozpracovat oblast 1.5. „Formulace akčních plánů rozvoje sportu a rekreačně
pohybových aktivit“. Tento návrh následně schvaluje Rada města České Budějovice.
Pan náměstek Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. v souvislosti s „Plánem rozvoje sportu ve městě
České Budějovice“ zdůraznil především potřebu detailní analýzy pasportizace
infrastruktury (zmapování stávajících kapacit ve správě města a JČK, ve zřizovaných
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organizacích, soukromých sportovištích aj.) spolu s průzkumem potřeb obyvatel a
sportovních klubů ve sportu a pohybově rekreačních aktivitách. Dalším velmi důležitým
bodem jsou pak investice do sportovních zařízení, ať už stávajících nebo nově vznikajících.
Do akčního plánu je třeba vzít v úvahu připravované investice včetně finančního zajištění,
zvýšení kapacit tělocvičen při základních školách a další záměry. První návrh investičního
plánu např. obsahuje Máj I - nástavba tělocvičny, dále probíhají jednání s SK Mladé z.s.
a TJ Dynamo ohledně výstavby nové haly. Na Jihočeské univerzitě vznikne rozšířený areál
Na Dlouhé louce, na SK Dynamu České Budějovice pak vzniká nový projekt v areálu
Složiště. SK Vodní slalom České Budějovice, z.s. s podporou města rozvíjí Areál Lídy
Polesné, investiční projekt proběhne v několika etapách. Je kladen důraz na to, aby žadatelé
měli zajištěné vícezdrojové finanční krytí projektu (MŠMT, JČK, sponzoři).
Dále pan náměstek hovořil o Multifunkčním centru Dlouhá louka, kde byl spuštěn další
proces a to analýza potřebnosti - kapacita pro jednotlivé sportovní kluby, zhodnocení
stávajících kapacit a další plány s halou.
V rámci Dotačních programů pro rok 2020 jsou ve Směrnici připravené dílčí změny- např.
střet zájmů, vznikne nové opatření pro taneční a estetické sporty, pod sociálním odborem
bude samostatné opatření pro seniory. Řeší se alokace finančních prostředků pro rok 2020.
Ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice,p.o., Ing. Tomáš Novák informoval
sportovní komisi o plánu dostavby Budvar arény (zvýšení kapacity tribuny, bezpečnostní
věci, přeložky sítí - není naprojektováno) a o požadavcích na všesportovní halu, která je
morálně zastaralá. Pan ředitel zašle sportovní komisi své připomínky k akčnímu plánu ve
sportu.
Pan náměstek dále informoval o vytíženosti tělocvičen u základních škol. Většina
tělocvičen je ve vyhovujícím stavu. Je třeba řešit situaci v ZŠ Mladé - probíhající jednání
s SK Mladé z.s., dále v ZŠ Baara, v ZŠ a MŠ Nová, v ZŠ Dukelská - vestavba tělocvičny, v
ZŠ Pohůrecká - řešení kapacity pro konkrétní rok dle počtu žáků.
Jednotliví členové sportovní komise si připraví do příštího jednání konaného dne 10.9.2019
seznam pro ně prioritních akčních plánů spolu se zdůvodněním (priority, finance,
odpovědnost). Po projednání bude tento výsledek předložen Radě města České Budějovice
ke schválení.
Na jednání sportovní komise se dostavil Jan Novotný, změna hlasovacího poměru na 9.

2.

Informace RM
Přijato usnesení č. 27/2019 (9 - 9,0,0)
Předseda sportovní komise Jaroslav Berka informoval o jednáních Rady města České
Budějovice.

3.

Příprava nového územního plánu České Budějovice
Přijato usnesení č. 28/2019 (9 - 8,0,1)
Předseda sportovní komise seznámil členy s požadavkem odboru územního plánování
o zaslání připomínek, budoucích záměrů a představ rozvoje území města v souvislosti
s pořízením nového územního plánu. Tento bod souvisí i s akčním plánem rozvoje sportu.
Připomínky budou zaslány do dalšího jednání sportovní komise.

4.

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Šachová akademie VŠTE, z.s.- reprezentace
na Mistrovství Evropy mládeže v šachu
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,6,3)
Šachová akademie VŠTE podala mimořádnou žádost za reprezentaci na Mistrovství Evropy
mládeže 2019 v šachu, kde požaduje dotaci ve výši 23 000 Kč. Toto Mistrovství proběhlo
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v Bratislavě ve dnech 1. -11. 8. 2019. K žádosti byla doložena i výsledková listina. Město
České Budějovice podporuje mladé sportovce skrze dotace za reprezentaci města pro
děti a mládež do 18 let. Jedná se finanční podporu mladým sportovcům, kteří v daném
období reprezentovali město na MČR, ME či MS a umístili se na předních příčkách.
Hlasování sportovní komise: sportovní komise rady města d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 23 000 Kč za reprezentaci
města České Budějovice na Mistrovství Evropy mládeže 2019 v šachu. Usnesení v tomto
znění nebylo přijato (9/0/6/3), sportovní komise nedoporučila žádosti vyhovět.

5.

Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
Přijato usnesení č. 29/2019 (9 - 9,0,0)
Pan předseda sportovní komise informoval členy o důvodové zprávě a přiložené tabulce
k vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018.

6.

Různé

6.1

Sledge hokejisté - tréninky
Přijato usnesení č. 30/2019 (9 - 9,0,0)
Při osobním jednání na odboru školství a tělovýchovy vznikl požadavek od SKV sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice, sdružení (tým Motor sledge České
Budějovice), zda by bylo možné zařídit tréninky v Budvar aréně ve středu 17 až 19 hod.,
a to včetně šatny a nájezdu. Jednalo by se o tým v počtu cca 15 - 20 osob z celého
Jihočeského kraje. Sportovní klub plánuje další nábor členů. Tréninky v Budvar aréně by
klubu vyhovovaly především kvůli dojezdové vzdálenosti. V rezervačním systému
jsou v tomto termínu již akce a veřejné bruslení. Sledge hokejisté ve věku 15 až 54 let,
nejsou profesionálové, zúčastnili se ale např. MS v Ostravě a obsadili celkové 4. místo.
Sportovní komise navrhuje, aby klub podal na město oficiální žádost. V případě, že by
středeční hodiny nebyly v požadovaný čas dostupný, navrhuje pro tréninky v Budvar aréně
pozdější středeční termín dle možností a dále sportovní komise zdůraznila i další možnost,
tréninků v centru Pouzar. Město by se zde mohlo finančně podílet na rozdílu cen z nájmu.

6.2

Akce „Náměstí se hýbe“
Přijato usnesení č. 31/2019 (9 - 9,0,0)
Každoroční akce na náměstí Přemysla Otakara II. se koná dne 2.9.2019 od 10 do 16 hod.
Letáky byly odborem OŠT rozeslány elektronicky do zřizovaných mateřských a základních
škol, dále jsou letáky fyzicky k dispozici na sekretariátu odboru školství a tělovýchovy
a v infomačním centru magistrátu města.

6.3

Další informace
Na sklonku jednání proběhla diskuse ohledně dopadu velkých a vícedenních sportovních
akcí (Eurogym, 1/2maraton) na cestovní ruch ve městě České Budějovice. Město i nadále
vyvíjí úsilí, aby se město stalo atraktivní pro pořádání akcí obdobného typu tak, aby
přilákalo návštěvníky setrvat ve městě delší dobu. Hlavní myšlenkou je v dlouhodobém
pohledu prezentovat město České Budějovice jako město sportu. Jednou z možností využití
potenciálu je zřízení Esportu (finanční přínos použít pro rozvoj sportovní infrastruktury),
vybudování „Vltavské cyklostezky“ (financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury
s finanční alokací 700 mil. Kč). Dále se diskuse se stočila ohledně využití pozemků kolem
přivaděče Nové Vráto, pozemků ve Stromovce v blízkosti bagru aj.
Příští jednání sportovní komise proběhne 10. 9. 2019 od 16,00 hod v zasedací místnosti č.
203, 2. patro MM ČB.
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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.

8. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Informace RM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 27/2019:
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 nového územního plánu České Budějovice
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 28/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
projednání tohoto bodu na příštím jednání sportovní komise.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 29/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018.

K bodu: Sledge hokejisté - tréninky
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 30/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
SKV - sportovnímu klubu vozíčkářů Králové České Budějovice, sdružení (tým Motor sledge České
Budějovice) podat oficiální žádost do Rady města České Budějovice s tím, že klub vstoupí v jednání i
s Hokejovým centrem Pouzar a dále, že v Budvar aréně využije ve středu i pozdější termín od 19,30
hod.

K bodu: Akce „Náměstí se hýbe“
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 31/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace o akci „Náměstí se hýbe“.
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Nepřijatá usnesení:
K bodu: Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Šachová akademie VŠTE, z.s.- reprezentace
na Mistrovství Evropy mládeže v šachu
Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost o poskytnutí mimořádného
finančního příspěvku ve výši 23 000 Kč za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství
Evropy mládeže 2019 v šachu, nebylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 12. 8. 2019
Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise
Ověřil(a): Bc. Pavel Šramhauser

Jaroslav Berka
předseda komise
v.r.
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