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OKRM/124/2020/Z/58 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sportovní komise rady města konaného dne 8. 9. 2020 

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

Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc.  Jiří Šilha, Bc. Pavel Šramhauser 

Omluveni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Vojtěch Zach 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. David Štojdl 

Program jednání: 

1. Informace o stavu realizace akčních plánů pro rok 2020 v rámci Plánu rozvoje sportu v Českých 

Budějovicích na období 2018 - 2025 

2. Informace RM a ZM 

3. Různé 

 

Ověřovatelem zápisu pověřen Ing. Václav Protiva.  

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (9/0/0/0). 

Schválený program: 

1. Informace o stavu realizace akčních plánů pro rok 2020 v rámci Plánu rozvoje sportu 

v Českých Budějovicích na období 2018 - 2025 

Přijato usnesení č. 23/2020 (9 - 9,0,0) 

Schůzka se zástupcem JČU – Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D., dne 8. 9.2020. 

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

městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu 

Pasportizace sportovišť již zpracována, bude ještě doplněno o kapacitu, vytíženost, 

investice do budoucna a o tělocvičny na SŠ a VŠ. Na základě šetření vytvoření interaktivní 

mapy -  nevyužitá místa a jejich potencionální rozvoj. Do mapy budou přidány 

i cyklostezky a liniové stavby. 

Vše by mělo směřovat k Portálu sportu. 

Interaktivní mapa – podrobnosti – bude připomínkováno 

Priorita 1.2 Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních 

aktivit a sportu 

- reprezentativní vzorek by měl čítat cca 700 osob nejen obyvatel města, ale i obyvatel 

dojíždějících za sportem a rekreačně pohybovými aktivitami z okolních obcí 

- základní parametry šetření: reprezentativní vzorek s důrazem na „sportovně aktivní“, 

členění na obvody s přesahem do zázemí města, důraz i na rekreačně pohybové aktivity 

- počet respondentů bude stanoven na základě pojetí dotazování 



2 

 

- p. náměstek Lavička vytipovává  možná místa pro umístění sportovišť 

 

Priorita 1.3 Stanovení rozvojových území pro sport a pohybově rekreační aktivity 

 -    další možné rozvojové plochy pro sportovní využití jsou v územním plánu města 

definovány jako „plochy veřejných prostranství - zde by měla proběhnout analýza 

možného využití s následnou realizací 

  

Po aktualizaci seznamu sportovišť a vytvoření návrhu dotazníku bude na nejbližší jednání 

komise přizván Mgr. Michal Vančura, Ph.D, a Mgr. Jan Prener – prezentace návrhu 

interaktivní mapy a návrh dotazníku, který bude zaslán před jednáním komise 

k připomínkám. 

 

2. Informace RM a ZM 

Přijato usnesení č. 24/2020 (9 - 9,0,0) 

Rada města České Budějovice dne 24. 8. 2020 neschválila finanční příspěvek ve výši 

40 000 Kč pro Jihočeský klub maratonců z.s.  na běžecký závod Běh republiky 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 4.9.2020:  

- Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 

-  Poskytnutí neinvestiční dotace klubu HC LVI 2009, z.s., na příspěvek na profesionálního 

trenéra na rok 2020 – nebyl schválen  finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč na 

profesionálního trenéra 

3. Různé 

Přijato usnesení č. 25/2020 (9 - 9,0,0) 

- kontrola akcí dle přiloženého seznamu  - úroveň akce, logo města dle smlouvy o 

poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 - Opatření 

č. 4 Příspěvek na sportovní akce 

- změny termínu akcí vzhledem ke COVID-19 

- pan předseda vedl jednání se školskou komisí ve věci volnočasových aktivit 

sportovního charakteru – měl by být posílen rozpočet pro rok 2021 na volnočasové 

aktivity o 200 000 Kč – ještě bude projednáno s panem náměstkem Ing. V. Vojtkem, 

Ph.D. 

- struktura opatření v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2021: 

1.  dlouhodobé financování klubů 

2.  stanovit kritéria (nájem, elektřina, voda, teplo – nyní 50%, možné navýšení např. na  

70%, výstroj) 

3.  víceleté granty – investice 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 13.10. 2020 od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 103. 

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 17:00 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace o stavu realizace akčních plánů pro rok 2020 v rámci Plánu rozvoje sportu 

v Českých Budějovicích na období 2018 - 2025 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 23/2020: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o plnění akčních plánů 
 

K bodu:  Informace RM a ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 24/2020: 

sportovní komise rady města 

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

K bodu:  Různé 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 25/2020: 

sportovní komise rady města 

p o v ě ř u j e  
pana předsedu projednat strukturu grantového programu na podporu sportu v roce 2021 s náměstky 

a Radou města České Budějovice 

 

V Českých Budějovicích dne 8. 9. 2020 

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

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

v.r. 


