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OKRM/147/2019/Z/73 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 10. jednání sportovní komise rady města konaného dne 3. 10. 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, Vojtěch Zach 

Omluveni: Bc. Pavel Šramhauser 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Mgr. Tomáš Hollein – AstrumQ 

Interactive, s.r.o., Petr Parýzek – AGP – nova s.r.o. 

Program jednání: 

1.  Informace „Portál sportu“ - AstrumQ Interactive, s.r.o.  

2.  Pracovní skupina Složiště 

3.  Pracovní skupina Budvar Aréna 

4.  Informace ZM 

5.  Připomínky ke Směrnici RM č. . /2019 o poskytování dotací z rozpočtu st. města České Budějovice 

6.  Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (10-10/0/0) 

Schválený program: 

1. Informace „Portál sportu“ - AstrumQ Interactive, s.r.o.  

Přijato usnesení č. 34/2019 (10 - 10,0,0) 

Mgr. Tomáš Hollein, zástupce firmy AstrumQ Interactive, s.r.o., seznámil členy komise 

s "Portálem sportu". Tento portál funguje v Ostravě (od roku 2014 – „Sportuj v Ostravě“, do 

budoucna ponese nový název – „Fajnový sport“) a Olomouci. V systému je možné filtrovat 

dle kalendáře, akce, města, sportu, sportoviště. Nyní je zde zapojeno 1293 klubů, 124 sportů, 

14 609 událostí. Do portálu zadávají informace organizátoři akcí a sekretáři klubů. 

V dotačních smlouvách je uvedena povinnost příjemce dotace plnit portál informacemi. 

Aplikaci je možné používat i v mobilu. 

Mezi další sekce portálu patří: Top sportovní události (do akce se zapojí 100 a více 

účastníků), v září jsou na portále zobrazovány např. nábory, ucelená pasportizace sportovišť 

a jiné. Každý den dochází na portále ke kontrole uveřejněných příspěvků (především z 

důvodu vulgarismů).   

Pořízení systému má dvě varianty a to licenci (nezahrnuje rozvoj nových funkcí, ty se řeší 

v rámci dalších dodatků) a SaaS (zahrnuje rozvoj nových funkcí a zajišťuje datové úložiště 

na cloudu provozovatele služby). Ceny bez DPH jsou následující: grafika 50 000 Kč, 

implementace 50 000 Kč. Celkové náklady za 4 roky činí: SaaS 800 000 Kč (200 000 
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Kč/rok), prvotní investice za licenci 800 000 Kč + údržba 100 000 Kč ročně. Systém pracuje 

na serverech Amazonu, jedná se o nativní aplikaci (Sportnet). Firma zaměstnává 10 vývojářů 

a několik externích pracovníků. Ochrana dat jde za firmou. Náklady za zřízení hradí 

v současnosti statutární města, sportovní kluby mají přístup zdarma. K dnešnímu dni je počet 

uživatelů 6200, počet zobrazení webu čítá 10 000 měsíčně. Portál je funkční a otevřený cca 

do 6 týdnů od podpisu smlouvy. V případě zájmu je možné nastavit i zasílání hromadné 

zprávy - např. pro termíny dotací, docházkový systém klubů apod. 

2. Pracovní skupina Složiště 

Přijato usnesení č. 35/2019 (10 - 9,0,1) 

V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Vznikla pracovní skupina složená 

ze zástupců preferovaných sportů - hokej, fotbal, volejbal. Dalšími členy pracovní skupiny 

jsou náměstci primátora - Ing. Ivo Moravec, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., vedoucí odboru 

školství a tělovýchovy Ing. David Štojdl a zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Sportovní komise se shodla, že do pracovní skupiny navrhne rovněž předsedu sportovní 

komise Jaroslava Berku a člena sportovní komise Bc. Zbyňka Sýkoru, MBA. Celá pracovní 

skupina bude připomínkovat zpracovávanou projektovou dokumentaci při pravidelných 

jednáních. Rovněž tato skupina bude prosazovat využití areálu pro veřejnost. Všechny 

pozemky pro připravovanou výstavbu jsou v majetku MM Č. Budějovice. Část pozemků je 

v pronájmu Angels z.s. (neplnění podmínek smlouvy - výpověď). O další pronájem má zájem 

FBC Štíři České Budějovice, z.s. (žádost zaslána v březnu r. 2019). 

3. Pracovní skupina Budvar Aréna 

Přijato usnesení č. 36/2019 (10 - 8,1,1) 

Vzhledem k technickému stavu Budvar Arény byla založena pracovní skupina, jejími členy 

budou rovněž mimo jiné: předseda sportovní komise Jaroslav Berka a člen sportovní komise 

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA. Náplní práce komise bude řešení technických úprav sportoviště - 

přeložení sítí, přístavba atd. při dodržení současných technických a stavebních norem. 

4. Informace ZM 

Přijato usnesení č. 37/2019 (10 - 9,0,1) 

1. Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2018 

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

varianta 83 782 Kč - doporučení Sportovní komise  

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

TOHATSU 

4. Zajištění zpracování projektové dokumentace: ZŠ Máj I - nástavba pavilonu tělesné 

výchovy a rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště, ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce 

a přístavba školní tělocvičny 

Po hlasování odešel z jednání sportovní komise p. Hrdý a p. Zach, změna hlasovacího 

poměru na 8. 

5. Připomínky ke Směrnici RM č. … /2019 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města České Budějovice 

Přijato usnesení č. 38/2019 (8 - 8,0,0) 

Pan náměstek Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. informoval o skutečnosti, že pro rok 2021 již bude 

pravděpodobně využíván nový informační systém pro dotace. Sportovní komise projednala 

připomínky administrátorek ke směrnici, v dotačním programu pro rok 2020 nebude zatím 

využita možnost víceletých grantů. 

6. Různé 

- dotace MŠMT - Můj klub - termín pro podání žádosti do 13. 11. 2019 
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- na příští jednání sportovní komise dne 12. 11. 2019 bude pozván 

cyklokoordinátor Mgr. Lukáš Bajt 

- příští jednání sportovní komise se uskuteční dne 12. 11. 2019 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. 

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

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace „Portál sportu“ - AstrumQ Interactive, s.r.o.  

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 34/2019: 

sportovní komise rady města 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o "Portálu sportu", 

II. d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice zavést jednotný informační systém pro sport. 

 

 

K bodu:  Pracovní skupina Složiště 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 35/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
zástupce sportovní komise v pracovní skupině Složiště a to Jaroslava Berku a Bc. Zbyňka Sýkoru, 

MBA. 
 

 

K bodu:  Pracovní skupina Budvar Aréna 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 36/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
zástupce sportovní komise v pracovní skupině Budvar Aréna a to Jaroslava Berku a Bc. Zbyňka Sýkoru, 

MBA. 
 

 

K bodu:  Informace ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 37/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace ze Zastupitelstva města České Budějovice. 
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K bodu:  Připomínky ke Směrnici RM č. … /2019 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města České Budějovice 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 38/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
připomínky ke směrnici. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 3. 10. 2019 

 

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

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                      v.r. 


