Zápis č. 8/2019
z jednání Výboru pro sport
konané dne 18. 6. 2019
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. František Příhoda, Petr Strnad, Jiří Veverka, Ing. Jakub
Vytiska, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. Mgr. Petr Zdráhala
Omluveni: MUDr. Jan Mečl, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Josef Holický, Mgr. Vladimír Vrabec, Mgr.
Petr Čadek, Ing. Martin Ditrich, Lukáš Pohanka
Hosté: Bc. Zuzana Kocumová
Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 8. mimořádném jednání a zahájila
zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 7 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové
výboru souhlasili s programem. Ověřovatelem zápisu byli navrženi a zvoleni všichni přítomní členové
Výboru pro sport.
Program Výboru pro sport
- pozván generální ředitel Martin Mikš z městské společnosti STAREZ - SPORT z Brna
+ dotazy
Hlasování: pro 7 členů
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
1) Pozván generální ředitel Martin Mikš z městské společnosti STAREZ - SPORT z Brna
Pan ředitel Martin Mikš se všem přítomným představil a rozdal vizitky a Výroční zprávu za rok 2018.
Dále představil firmu STAREZ – SPORT:
STAREZ – SPORT, a. s. je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno.
Společnost STAREZ - SPORT, a. s. byla založena roku 2004 statutárním městem Brnem za účelem
provozování a správy sportovních zařízení na území města Brna. Pro občany Brna zajišťuje veřejnou
službu především v oblasti sportovního vyžití. (město určuje ceny vstupného)
Společnost spravuje 11 sportovišť celoměstského rozsahu. Obrat činí 160 mil ročně, dotace od města
činí 46 mil ročně. Zbytek cca 114 mil musí firma „vydělat“ firma sama např. marketing (prostory pro
reklamy), pronájem prostor na akce atd…
Všechna sportoviště využívá, tzn. čipový systém, který stál firmu cca 1 mil + provozní náklady.
Výhody čipového systému jsou plošné a zákazník na čipovou kartu, kterou může využívat na všechny
sportoviště. Dále firma může využívat statistiku návštěvnosti. Čipy jsou přenosné i rodinné. V rámci
čipů může zákazník používat aplikaci a QR kódy.
Roční dotace jsou 4% z celkového rozpočtu města.
Firma STAREZ – SPORT, a. s. má 350 zaměstnanců, z toho management 10 -15 osob.
Dotace, příjmy:
Příspěvek města
Hospodářská činnost
Investiční dotace pro 3 sportoviště od města Brna
Dotace MŠMT + Evropské dotace
Výhody:
Snížení nákladů
Větší hospodaření se zaměstnanci
Příprava různých projektů ve spolupráci s městem a se sportovci, kteří budou do budoucna využívat
sportoviště (atletická hala)
Problémy: změny dodavatelů a statut zaměstnanců.

1

Špatná zkušenost: převod sportovních zařízení do soukromého sektoru.
DRFG aréna – hala kterou využívá HC Kometa Brno na provoz haly je potřeba cca 20 lidí.
Rekonstrukce městského bazénu v Brně probíhá postupně od roku 2010. Každý rok se vkládá do
oprav 5 až 10 mil + plánovaná přístavba 25 m bazénu. Bazén se kvůli rekonstrukci neuzavírá, jelikož
není adekvátní náhrada.
50 m bazén je pouze jeden a roční návštěvnost je cca 148 tis lidí ročně.
STAREZ – SPORT, a.s. má svůj sportovní spolek pro děti a mládež. Spolek organizuje řadu akcí pro
děti a mládež.
Spolek pořádá např. den náboru, příměstské tábory atd.
Spolek čerpá z vypsaných dotačních kol peněžní prostředky (dotace) z města Brna, zatím v rámci
stovek tisíc.
Pan Martin Mikš dával za příklad i město Ostrava.
Příští jednání Výboru pro sport: 4. 9. 2019 od 16:00
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město
Zasedací místnost: č. 209, 2. patro
Příští jednání pracovní skupiny na koncepci sportu: 17. 7. 2019 od 15:00
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město
Zasedací místnost: č. 202, 2. patro

Mgr. Renáta Balašová, v. r.
předsedkyně Výboru pro sport
Zapsala: Ing. Šárka Mizerová, v. r.
tajemnice Výboru pro sport

Ing. Jakub Vytiska, v.r.
Ing. František Příhoda, v.r.
Petr Strnad, v.r.
Jiří Veverka, v.r.
Mgr. Vít Zákoucký, v.r.
Ing. Mgr. Petr Zdráhala, v.r.
ověřovatelé zápisu
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