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ZÁPIS
z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 9. 5. 2018
Přítomni:

Jaroslav Berka, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer, Ing. Oldřich
Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav Šimek,
Vojtěch Zach

Omluveni:

Martin Brůha, Kryštof Kratochvíl

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Tomáš Novák, Ing. Jana Stluková, Ing. David Štojdl, Mgr. Michal
Vančura, Ph.D.

Program jednání:
1. Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích

Schválený program:
1.

Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích
Sportovní komise uspořádala mimořádné jednání k „Plánu rozvoje sportu v Českých
Budějovicích“. Tento dokument dle novely zákona č. 115/2016 o podpoře sportu zpracuje
každá obec poprvé do konce I. pololetí roku 2018.
Odborným metodikem a zpracovatelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta. Plán představil Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan Pedagogické
fakulty formou powerpointové prezentace.
Koncepce úvodem poukazuje na související Evropské strategické dokumenty, dokumenty
ČR a JČK. Základním výchozím dokumentem města je především „Strategický plán města
České Budějovice“.
Navržený „Plán rozvoje sportu“ obsahuje vybrané ukazatele, grafy a tabulky jako je např.
frekvence sportovních aktivit, sportovní aktivita dětí podle věku a pohlaví, počty a typy
sportů a sportovců registrovaných v krajských městech, výčet TOP 10 sportovních subjektů
ve městě aj. Dále se dokument věnuje otázce výdajů do oblasti sportu z rozpočtu města
České Budějovice a jeho vývoje v čase.
K návrhům základních bodů strategie (vize, cíle), strategickým cílům, oblastí a k SWOT
analýze (silné a slabé stránky, příležitosti, ohrožení) proběhla široká diskuse a doplnění
poznatků ze strany členů SK a hostů na jednání. Jejich připomínky budou zapracovány do
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finální verze koncepce. Základní rámec dokumentu bude v dalších letech rozpracován
formou akčních plánů (klíčové aktivity a jejich termíny plnění, finanční rámce).
O konečné verzi „Plánu rozvoje sportu ve městě České Budějovice“ bude sportovní komise
hlasovat na dalším jednání, které proběhne 22. května od 16:00 v zasedací místnosti č. 103.

5. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod.

V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Mgr. Jan Steinbauer

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise

2

