Zápis č. 4/2019 jednání Sportovní komise (SK)
Datum:

22.07.2019

Přítomní členové:

Josef Skalák, Jiří Vébr, Ondřej Špaček, Josef Drtina ml., Jiří Drhovský

Omluveni:

Pavel Koutenský, Pavel Grenar

Host:

Rudolf Vach

Byly projednány níže uvedené body:
1. Představení, zahájení schůze
Předseda SK postupně představil přítomným pana R. Vacha, předsedu Sportovního klubu tenisu
(dále jen „SKT“), a zahájil schůzi Sportovní komise. Pan R. Vach poděkoval za pozvání a konstatoval, že
na následující schůzi výboru SKT nominují člena do Sportovní komise, který by se měl již zúčastnit a
požádat o členství v SK na příštím jednání tohoto poradního orgánu vedení města.
USNESENÍ:
Členové SK souhlasí s výše uvedeným postupem.
PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

2. Podmínky pro pronájem městské tenisové haly
45 rodičů 66 dětí z blízké aglomerace Plané n. L. podpořili žádost Marcely Bacíkové o poskytnutí
tréninkových hodin v zimním období v městské tenisové hale a o umožnění postavení nafukovací haly
na jednom z antukových kurtů ve vlastnictví SKT. Z velké části jsou děti členové SKT a od jara trénují
s M. Bacíkovou (externí šéftrenérka pod SKT v minulých letech) mimo tenisový klub SKT, protože nové
vedení SKT a trenéři se nedomluvili na nových podmínkách provozování a fungování Tenisové školy
mládeže. SK projednala jen záležitost tenisové haly ve vlastnictví města, jejíž nájemce je právě SKT. O
provozu nafukovací haly si SKT rozhodne jako majitel kurtů sám. Závěr z diskuze byl takový, že není
zatím důvod ze strany města jako majitele vstupovat do nějakého jednání, protože SKT je nájemcem

pevné haly a podnajímá předmětný sportovní prostor dle svého uvážení (pozn.: v nájemní smlouvě je
uveden povinný počet hodin v týdnu, který podnajme pro tréninkové hodiny dětí)
USNESENÍ:
Členové SK berou na vědomí žádost paní Bacíkové a doporučuje vedení SKT vyřešit tuto záležitost do
požadované data 31.07.2019 a informovat o jejím výsledku vedení města, která odpovídá za
pronájmy majetku ve vlastnictví obce.
PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

3. Aktualizovaná žádost Sportovního klubu tenisu
Rada města pověřila SK a požádala o její stanovisko ve věci zaslané aktualizované zprávy o činnosti
SKT v 1. pololetí 2019. Důvodem této požadované úpravy byla volba nového výboru SKT v 04-2019 a
následné změny v tenisovém oddíle, zejména v sekci dětí a mládeže. Na pozastavení rozhodnutí o
přidělení dotace a zaslání nových aktuálních informací se společně domluvili zástupci vedení města a
SKT. Výbor tenisového spolku dohodu dodržel a informace zaslal Ing. Jiřímu Šimánkovi a Ondřeji
Špačkovi.
Předseda SK zopakoval přítomným kritéria pro hodnocení, kterými by se měla komise „nezávazně“
řídit a doporučovat. Dále ke každému bodu podal informace z obdržených dokumentů SKT a ze zpráv,
které se k němu dostaly z pozice předsedy Okresního tenisového svazu.
Kritéria pro hodnocení
a) Počet členů – přibližně stejný aktuální stav jako v žádosti v 02-2019 a jako v minulých období
b) Z toho počet dětí do 15 let – v aktualizované žádosti uveden počet dětí dle stanov SKT (bod
„vznik a zánik členství“), ne však reálný stav, který fyzicky v klubu hraje a trénuje. Reálný stav
(viz rozpis tréninkových hodin od 05-2019 do 06-2019) je o cca 75% nižší než stav dle stanov
SKT.
c) Přínos pro rozvoj kultury, sportu apod. v Plané nad Lužnicí – ve stejném stylu pokračování
krátkodobých akcí a turnajů, rekreační tenis dle zprávy SKT se výrazně zlepšil, avšak informace
z příloh slovu „výrazně“ tomu nenasvědčují, spíše zůstaly na dobré úrovni jako v minulých
letech, v mistrovských utkání družstev 3 z 5 mužstev vyloučena z krajských soutěží a s tím
spojené následné pokuty od JiTS v řádech tisíců Kč.
a) Návštěvnost na vystoupeních – v tomto směru nelze přesně zhodnotit, stav zůstal neměnný.
Zástupce tenisu R. Vach konstatoval, že O. Špaček uvedl jen negativní stránky a nesdělil ty
pozitivní. J. Vebr odpověděl, že kladné věci uvedl v bodech a) a c).
Předseda SK pokračoval návrhy, jak dále postupovat a stanovit postup a navrhnout výši roční
dotace:
a) Navrhnout plnou výši dotace 100 tis. Kč a provozem, chodem a změnami v SKT se nezabývat a
stejnou částkou jako v minulých letech plánský tenisový klub podpořit.

b) Navrhnout sníženou výši dotace 50 tis. Kč a pokud se situace zejména týkající se Tenisové
mládeže stabilizuje, požádat vedení města dodatečně o zbývajících 50 tis. Kč.
c) Navrhnout sníženou výši dotace.
d) Navrhnout více než je požadovaná výše dotace je nereálné.
O. Špaček předal slovo přítomným a otevřel k tomuto bodu diskuzi. V přátelském duchu
J. Skalák se přiklonil k variantě dotace v plné výši a dále podporovat i s těmito skutečnostmi, které
v SKT letos nastaly. Zmínil také problémy TJ Sokol před několika lety a roční příspěvek se také
nesnižoval. K variantě a) se dále přidal i J. Vebr, ale jeho požadavek se souhlasem byl podmíněn,
že 100 tis. Kč bude použit na provoz a činnost, ne na opravy a modernizace (investice), ty by se
měly hradit z krajských, státních či evropských grantů. Předseda SKT R. Vach poděkoval přítomným
za přátelský přístup a loajálnost, uznal letošní „nepříjemné“ skutečnosti v SKT a pochopil by návrh
snížení např. na 70 tis. Kč. J. Drtina ve svém vyjádření nebyl proti získání dotace v plné výši pro
tento rok, J. Drhovský také byl pro první navrženou variantu. O. Špaček před svým návrhem
přítomným sdělil, že se ocitá hlavně jako bývalý předseda SKT a také jako osoba, která také bude
rozhodovat o konečném výsledku, v určitém „střetu zájmu“, a proto nechal svůj návrh nakonec
diskuze. Již ze zmíněných důvodů, díky kterým měl o této záležitosti více podrobnějších informací,
nesouhlasí s návrhem pro rok 2019 přidělit SKT plnou výši dotace a přiklání se k variantě písm. b).
USNESENÍ:
Členové SK doporučují odsouhlasit Sportovnímu klubu tenisu roční dotaci na provoz a činnost v plné
výši 100 tisíc Kč. Finanční prostředky by ale neměly být použity na investice, jen na zmíněný provoz a
činnost zapsaného spolku.
PRO: 4, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 1

4. Plán rozvoje sportu
Dle usnesení z minulé schůze SK předložil členům O. Špaček návrh Plánu rozvoje sportu pro období
2019–2025. Tento dokument si předem přítomní prostudovali a neměli k němu připomínek.
USNESENÍ:
Sportovní komise doporučuje Radě či Zastupitelstvu města odsouhlasit navržený „Plán rozvoje sportu
pro období 2019-2025.“
PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Termín příští schůze SK stanoví předseda SK dle potřeby.
Zapsal dne 23.07.2019

Ondřej Špaček
předseda SK

