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OKRM/133/2019/Z/65 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 9. jednání sportovní komise rady města konaného dne 10. 9. 2019 

Přítomni: Jaroslav Berka, Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, 

Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří 

Šilha, Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Mgr. Jan Prener, Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Program jednání: 

1. Informace RM 

2. "Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice" - zadání akčního plánu 

3. Příprava nového územního plánu České Budějovice 

4. Žádost SK Meťák z.s. o prodloužení termínu realizace 

5. Různé 

    5.1 Pořízení technologie na monitoring fanoušků 

    5.2 Pozvánky na akce 

    5.3 Nová Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice 

    5.4 Agentura pro sport 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (11- 11/0/0) 

Schválený program: 

1. Informace RM 

Přijato usnesení č. 32/2019 (11 - 11,0,0) 

Předseda sportovní komise informoval o jednáních Rady města České Budějovice: 

1. Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2018 

2. Zařazení spolku SKV - sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice do pořadí 

pro přednostní obsazování ledových ploch a do snížené sazby za pronájmy ledových ploch 

v Budvar aréně na sezonu 2019/2020 

Na jednání Zastupitelstva města České Budějovice budou probírány i tyto body: 

1. Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2018 

2. Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009, z.s., - 1. 

varianta 83 782 Kč - doporučení Sportovní komise a 2. varianta 980 000 Kč 

 3. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Kaliště  – koupě přenosné motorové stříkačky 

TOHATSU 

2. "Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice" - zadání akčního plánu 

Členové sportovní komise zaslali seznam preferovaných priorit pro zadání akčního plánu.  



2 

 

Nejvíce sportovní komise preferovala následující priority: 

Priorita 1.1 Detailní pasportizace infrastruktury pro sport a pohybově rekreační aktivity ve 

městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu 

Priorita 1.2 Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních 

aktivit a sportu 

Priorita 2.1 Rozvoj stávající infrastruktury v majetku města 

Priorita 2.2 Doplnění stávající sportovní infrastruktury o multifunkční sportovní halu 

Priorita 2.3 Budování tréninkových sportovišť – víceúčelových i specializovaných 

Priorita 4.2 Vytvořit „Portál sportu“ jako informační platformu pro interakci mezi 

sportovními oddíly, organizátory pravidelných i příležitostných akcí a veřejností 

Pro zpracování akčního plánu na rok 2020 jsou stěžejní priority 1.1 a 1.2. 

 

Priorita 1.1 Detailní pasportizace infrastruktury pro sport a pohybově rekreační 

aktivity ve městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu 

Pasportizace sportovišť - pro každý sportovní objekt bude vytvořena karta s údaji: 

zařazeno, stav, provedené opravy a investice, výhled, pro jaké sporty je objekt určen 

a kapacita. Pasportizace sportovišť bude provedena v součinnosti se Sportovními 

zařízeními města České Budějovice,p.o. Pan náměstek informoval o záměru propojit 

systém ČUS a našimi interními systémy, grafika bude řešena prostřednictvím GIS spolu s 

fotodokumentací a popisem. Správně nastavit sytém je jednou z nejdůležitějších věcí, s tím 

souvisí i plánování dopravy v návaznosti na školská zařízení a získání informací 

o kapacitách jednotlivých sportovních objektů. 

PhDr. Vančura, Ph.D. vysvětlil, že primárně se bude pasportizace týkat městského majetku 

a dále pak ostatních zařízení. Výstupem bude též požadavek na opravy a investice do 

budoucna. Ing. Fencl popsal podrobnosti nastavení informačního systému ČUS (projekt 

pasportizace), jsou zde dostupné informace nejen o vlastním majetku klubů, ale i informace 

o dlouhodobém pronájmu. Vše je doplněno o další doplňující informace, součástí 

pasportizace je fotodokumentace. 

Připomínka SK: centralizace dat a definice dat. 

 

Priorita 1.2 Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově 

rekreačních aktivit a sportu 

Průzkum potřeb obyvatel a klubů vzhledem k větší finanční náročnosti může být 

financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (pokud bude tento projekt 

schválen). Pan náměstek informoval o reprezentativním vzorku pro dotazování (větší počet 

např. 1 000, obyvatelé Českých Budějovic, dojíždějící do Českých Budějovic) a zapojení 

dalších zájmových skupin (sportovní kluby). 

 

Priorita 2.1 Rozvoj stávající infrastruktury v majetku města 

Pan náměstek navrhuje, aby se tento bod rozšířil o příspěvkové organizace města (např. 

Centrum pro seniory, ZŠ, MŠ). Do stávající infrastruktury je třeba zahrnout i veřejná 

sportoviště v majetku města. Výstupem bude plán investic. 

 

Priorita 2.2 Doplnění stávající sportovní infrastruktury o multifunkční sportovní halu 

Pan náměstek pohovořil o vyhledávací studii, která řeší umístění sportovních objektů.  Pan 

náměstek považuje za důležité zpracování plánu investičních priorit jak pro město 

v horizontu cca 5 let, tak i investiční záměry dalších subjektů (nastavení pravidel a priorit). 

S tímto bodem souvisí územní plán města České Budějovice, který se nyní aktualizuje 

a který by měl zohlednit detailní potřeby obyvatel. Multifunkční hala je uvedena ve 
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Strategickém plánu města a Plánu rozvoje sportu. Jednotlivé kroky v záležitostech 

Multifunkční haly musí být transparentní a musí být shoda se zadáním. 

 

Priorita 2.3 Budování tréninkových sportovišť – víceúčelových i specializovaných 

Pan náměstek rozdělil tento bod na majetek města a majetek sportovních klubů. Sportovní 

kluby by v případě investic měly nejdříve získat vícezdrojové finanční krytí a až poté žádat 

město České Budějovice o spolufinancování. V případě poskytnutí dotace od města by 

mělo být sportoviště veřejně přístupné a mělo by být v synergii se školstvím. V současné 

době se jedná o TJ Dynamo České Budějovice z.s., SK Mladé z.s., TJ Vltava a tělocvičny 

základních škol. Pro potřeby sportovní komise bude zpracován ucelený přehled. 

 

Priorita 4.2 Vytvořit „Portál sportu“ jako informační platformu pro interakci mezi 

sportovními oddíly, organizátory pravidelných i příležitostných akcí a veřejností 

Pro vytvoření „Portálu sportu“ musí být jasně nadefinován obsah, který by byl kompatibilní 

s pasportizací infrastruktury pro sport a pohybově rekreační aktivity ve městě. Na příští 

jednání SK bude přizvána firma, která zpracovala portál sportu pro statutární město 

Ostrava. 

Odkazy: https://www.sportujvostrave.cz/, https://www.sportujvolomouci.cz/ 

Pan náměstek dále promluvil o stanovení rozvojových území města. 

PhDr. Vančura, Ph.D., informoval členy SK o záměrech s prostorem ploché dráhy, kde 

dojde k rekonstrukci haly, atletického stadionu a dalších hřišť. Tento záměr bude 

financován prostřednictvím MŠMT. 

 

Priorita 3.5 Koncepční rozvoj systému sportovních stezek (cyklo, inline, běžecké) 

s důrazem na bezpečnost  

Pro koncepční rozvoj systému sportovních stezek bude sportovní komise spolupracovat 

s cyklokoordinátorem, kterého během roku 2019 pozve na společné jednání na SK. 

Memorandum cyklostezky. 

 

Prioritní oblast 6: Zajištění efektivní finanční podpory rozvoje sportu a rekreačně 

pohybových aktivit 

Alokace finančních prostředků v rámci dotačního programu pro následující období bude 

obdobná jako v roce 2019. 

3. Příprava nového územního plánu České Budějovice 

Členové sportovní komise zaslali připomínky k územnímu plánu. Bude vytvořen souhrnný 

dokument, který bude postoupen na odbor územního plánování. 

4. Žádost SK Meťák z.s. o prodloužení termínu realizace 

Přijato usnesení č. 33/2019 (11 - 11,0,0) 

SK Meťák z.s.  zaslal žádost o posunutí termínu realizace díla do 30. 6. 2020. V uzavřené 

smlouvě č. 2019001400 je uveden termín dokončení díla a jeho vyúčtování do 

31. 12. 2019. Tato žádost byla konzultována s koordinátorem dotačních 

programů Ing. Petrem Käfrem. Termín 31. 12. 2019 je uveden ve smlouvě i v Pravidlech. 

Jedná se o termín nepřekročitelný, tudíž konec realizace projektu za tento termín nelze 

z hlediska platných a schválených pravidel povolit. 

 

 

https://www.sportujvostrave.cz/
https://www.sportujvolomouci.cz/
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5. Různé 

5.1 Pořízení technologie na monitoring fanoušků 

České Budějovice chtějí ve všech důležitých sportovních areálech ve městě monitorovat 

fanoušky a návštěvníky. Rada města České Budějovice rozhodla o vypsání soutěže na 

pořízení technologické aplikace. Monitoring lépe odhalí případné problémové fanoušky 

v areálech. Tato technologie by měla být instalována na zimní stadión, do sportovní haly 

a na plavecký stadión. 

5.2 Pozvánky na akce 

Členové komise obdrželi pozvánky na následující sportovní akce:   

 od Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice - Den sportu při slavnostním 

otevření tribuny dne 19. 9. 2019 od 15,00 hod.  

 Sportovní odpoledne pro (pra)rodiče s dětmi dne 15. 9. 2019 od 14,00 hod. do 

17,00 hod. na Sokolském ostrově před plovárnou. 

5.3 Nová Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice 

Nová Směrnice bude řešit víceleté granty. Členové sportovní komise předloží návrhy na 

opatření, kde by bylo vhodné tyto víceleté granty uplatnit. 

5.4 Agentura pro sport 

Prostřednictvím MŠMT je možné čerpat na investice 4,5 - 40 mil. Kč. 

 

Příští jednání sportovní komise se bude konat dne 3. 10. 2019 od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 

203, II. 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. 

9. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 32/2019: 

sportovní komise rady města 

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

 

K bodu:  Žádost SK Meťák z.s. o prodloužení termínu realizace 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 33/2019: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
vzhledem k platným a schváleným Pravidlům v roce 2019 žádost o posunutí termínu realizace díla 

zamítnout a zároveň doporučuje žadateli SK Meťák, z.s. zažádat si znovu na stejný projekt v rámci 

Dotačního programu na podporu sportu v opatření č. 5 v roce 2020. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 11. 9. 2019 

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

Ověřil(a): Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

 

Jaroslav Berka 

předseda komise 


