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OKRM/162/2016/Z/23 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 13. jednání sportovní komise rady města konaného dne 6. 12. 2016 

Přítomni: Jaroslav Berka, Mgr. Jiří Filip, Jaroslav Kotnauer, Ing. Oldřich Souček, Michal 

Šebek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Martin Brůha, Jan Hrdý, Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek 

Nepřítomni: Kryštof Kratochvíl 

Hosté: Ing. Tomáš Novák, Stanislav Bednařík 

Program jednání: 

 

1. Prezentace strategie klubu CBH2013 a.s. (ČEZ Motor České Budějovice) 

2. Upravené ceníky pronájmu sportovních zařízení ve správě města České Budějovice – plavecký 

stadion, letní plovárna, sportovní hala a zimní stadion 

3. Informace z RM 

4. Žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční příspěvek sportovní akci 

"Budějovický Mercury maratón" v roce 2017 

5. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných 

sportovců nad 18 let (pověření RM) 

6. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (6/6/0/0) 

 

Schválený program: 

1. Prezentace strategie klubu CBH2013 a.s. (ČEZ Motor České Budějovice) 

Na jednání sportovní komise se dostavil zástupce klubu CBH2013 a.s. - 

Motor ČB, p. Stanislav Bednařík. 

Hlavními body prezentace bylo shrnutí personálních, organizačních a majetkových poměrů 

v klubu - rozdělení seniorského a mládežnického sportu. 

Hokej je ekonomicky velmi nákladný sport nejen pro seniorskou soutěž, ale i pro mládež. 

P. Bednařík představil ekonomické ukazatele v současném roce s výhledem na další roky, 

SWOT analýzu (silné/slabé stránky, příležitosti/ohrožení), cíle a vize do budoucnosti.  

V mládežnickém sportu je vize vytvořit Hokejovou akademie pro talentovanou mládež 

(junioři, dorostenci), finanční prostředky pro realizaci takového projektu se pohybují kolem 

20 miliony korun. 

Shrnutí základních požadavků pro naplnění svých cílů: 

 CBH2013 a.s. - sportovní zázemí klubu je na dobré úrovni, ale chybí technické zázemí 

klubu, zamýšlená dostavba Budvar arény počítá s rozšířením prostor - přemístění 

„kotle“ domácího týmu, navýšení kapacity bufetů, toalet, míst pro vozíčkáře, místo 

pro tělocvičnu, posilovnu, denní místnosti, ubytovací kapacity aj. Snaha 

o postup profesionálního týmu do nejvyšší ligy v sezóně 2016/2017. V mládežnickém 



2 

 

sportu je potřeba navýšit rozpočet o cca 1 milion Kč pro podporu vzniku Hokejové 

mládežnické akademie. 

Sportovní komise připraví materiál do RM se základními požadavky klubů SK Dynama, 

CBH2013, Volejbalového klubu a klubu FBC Štíři po městě spolu s prezentacemi klubů. 

Všichni zástupci klubů souhlasili s přizváním na jednání. 

2. Upravené ceníky pronájmu sportovních zařízení ve správě města České Budějovice – 

plavecký stadion, letní plovárna, sportovní hala a zimní stadion 

Usnesení nebylo přijato (6 - 5,0,1) 

Ing. Tomáš Novák a ostatní členové sportovní komise prodiskutovali změny v cenících pro 

sportovní zařízení města ČB. Materiál o nových cenících bude předložen Radě města České 

Budějovice. 

Komise hlasovala o vzetí informace na vědomí - toto usnesení nebylo přijato (6/5/0/1). 

Po projednání tohoto bodu opustil jednání Jaroslav Berka - změna hlasovacího poměru na 

5. Sportovní komise nebyla usnášeníschopná, předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip 

ukončil jednání. 

3. Informace z RM 

Bod nebyl projednán. 

4. Žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční příspěvek sportovní 

akci "Budějovický Mercury maratón" v roce 2017 

Bod nebyl projednán. 

5. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

Bod nebyl projednán. 

6. Různé 

Termín dalšího jednání SK bude upřesněn. 

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. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Prezentace strategie klubu CBH2013 a.s. (ČEZ Motor České Budějovice) 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 41/2016: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
, že sportovní komise připraví materiál do Rady města České Budějovice se základními 

požadavky klubů SK Dynama, CBH2013, Volejbalového klubu a klubu FBC Štíři po městě 

a prezentacemi klubu. 

II. d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice, aby k projednávanému materiálu přizvala zástupce klubů. 

13. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:45 hod. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2016 

Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise 

Ověřil(a): Michal Šebek                v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


