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OKRM/119/2021/Z/60 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sportovní komise rady města konaného dne 7. 7. 2021 

Přítomni: Jaroslav Berka, Jan Hrdý, Jan Novotný, Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich 

Souček 

Omluveni: Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří Šilha, 

Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach 

Nepřítomni:  

Hosté: Mgr. Martin Pražák, Mgr. Libor Nádravský – členové správní rady LTC, z.s., 

Ing. David Štojdl  

 

Program jednání: 

1) Informace LTC 

2) Různé 

Schválený program: 

1. Informace LTC 

 Historie a provedení areálem LTC 
 Informace k pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny tenisové kurty. 

Jedná se o 10 antukových tenisových kurtů, 1 tenisový kurt s umělým povrchem a 2 

tenisové kurty s umělou trávou v kryté v hale v areálu LTC   

 Informace k této hale – z ¼ majitelem LTC, zbylé ¾ patří jiné soukromé firmě. 
 Pronájem pozemků města činí cca 70.000,- Kč/ročně, dříve 35-40.000,- Kč/ročně 
 Roční rozpočet LTC činí cca 9 mil. korun 
 LTC je zaměřeno převážně na děti od útlého věku do 18 let. 

- Vychovávají si tzv. tenisovou školičku – děti od 4- 8 let. 
- Následuje tréninková skupina zaměřená na mládež ve věku 9 – 18 let 

s pravidelným tréninkovým procesem pod vedením 5 – ti profesionálních 

trenérů s nejvyšší trenérskou kvalifikací (třídou). 
 LTC má cca 3 roky projekt na dětské hřiště, bohužel zatím z důvodu nedostatku 

finančních prostředků nezrealizovaný. 
 Dále by chtěli zrealizovat projekt na zachycení dešťové vody ze střechy, z důvodu 

obavy o nedostatek vody v době dlouhodobého sucha  
 stávající jeden vrt při dlouhodobém suchu nemá dostatečnou kapacitu vody na 

údržbu kurtů. 
 LTC do budoucna by chtěli zřídit 3 kurty s novou nafukovací halou a umělým 

povrchem na stávajících antukových kurtech z důvodu možnosti tréninkového 

procesu i v zimním období s předpokládaným nákladem cca 8 – 10 mil. korun. 



2 

 

 LTC si zřídilo vlastní posilovnu pro zkvalitnění tréninkového procesu, dalším 

způsobem příjmů je pronájem ploch pro reklamu, které jsou zrealizované kolem 

areálu u hlavní silnice. 
 LTC by uvítalo mimořádnou pomoc od města např. pomoc doinvestování 

nafukovací haly (životnost plachty cca 5 – 6 let, hala by zakryla první 3 tenisové 

kurty s antukou), mimořádnou pomoc při opravách apod.  
 

 

2. Různé 

 Řešení spolufinancování kraj/město/firma. 

 diskutována otázka víceletých grantů na zabezpečení trenérů mládeže 

 Připomenuta otázka srovnání podmínek nájmů majetku města  pro sportovní 

činnost mládeže 

 Otázka na dotační program pro kluby, které disponují s vlastním majetkem oproti 

klubům, které jsou pouze v pronájmu. 

(podpora energií, odpisů a údržba majetku města, podpora kvalifikovaných  trenérů 

mládeže…) 

 Řešení větší informovanosti klubů o dotačních možnostech z rozpočtu města Č. 

Budějovice. 

 LTC žádá o vysvětlení krátícího koeficientu při dělení dotace na činnost z rozpočtu 

města Č. Budějovice. 

 

p. Hrdý – odchod 13:10 

p. Berka – odchod 13:40 

 

Příští jednání sportovní komise proběhne dne 17. 8. 2021 od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 103, I. 

patro MM ČB. 

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. 

7. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 14:00 hod. 

Soubor usnesení: 

V Českých Budějovicích dne 7. 7. 2021 

Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise 

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva            Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                             v.r. 


