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OKRM/149/2015/Z/71 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 10. jednání sportovní komise rady města konaného dne 10. 11. 2015 

Přítomni: Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Kryštof Kratochvíl, 

Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Bc. Pavel Haišman, Mgr. Ing. Miroslav Šimek 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal 

 

Program jednání: 

1. Informace z RM 

2. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2016 

3. Příprava Pravidel při rozdělování dotací na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let v roce 2015 

4. Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční příspěvek 

5. Žádost karatistky Lucie Veithové o mimořádný finanční příspěvek na MS v karate na Novém 

Zélandě 

6. Žádost sportovního klubu Hlincovka, z.s. o mimořádný finanční příspěvek na celoroční 

činnost dětí a mládeže do 18 let v roce 2016 

7. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (8/0/0/0) 

 

Schválený program: 

1. Informace z RM 

V Radě města České Budějovice byla doporučena žádost SK Pedagog o finanční příspěvek 

na zakoupení a instalaci plastového povrchu na  hokejbalové hřiště ve výši 250 tis. Kč ke 

schválení v Zastupitelstvu města České Budějovice.  

2. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2016 

Sportovní komise prošla dílčí změny v Pravidlech dotačního programu na podporu sportu 

v roce 2016. Po odsouhlasení aktuální verze příslušné Směrnice v Radě města České 

Budějovice schválí její konečné znění. Komise se domluvila na alokaci částek na jednotlivá 

opatření. Komise se dohodla, že florbal bude přeřazen v rámci žádosti a hodnocení do 
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opatření č. 1. 

V průběhu jednání dorazil Jan Hrdý. Změna hlasovacího poměru na 9. 

3. Příprava Pravidel při rozdělování dotací na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let 

v roce 2015 

Sportovní komise diskutovala o způsobu odměňování dětí a mládeže za reprezentaci města 

České Budějovice v roce 2015 - finanční odměny, poukázky, slavnostní setkání dětí, 

trenérů a vedení města aj. Rozhodnutí bude bodem jednání příští komise a to i s ohledem na 

schvalování Pravidel. 

4. Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční příspěvek 

Přijato usnesení č. 50/2015 (9 - 8,0,1) 

Komise doporučuje podpořit žádost klubu olympioniků a navrhuje zahájit užší spolupráci 

s nadačním fondem jihočeských olympioniků například pomocí sociálního odboru. 

5. Žádost karatistky Lucie Veithové o mimořádný finanční příspěvek na MS v karate na 

Novém Zélandě 

Přijato usnesení č. 51/2015 (9 - 9,0,0) 

Komise doporučuje schválit žádost karatistky Lucie Veithové. 

6. Žádost sportovního klubu Hlincovka, z.s. o mimořádný finanční příspěvek na 

celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let v roce 2016 

Usnesení nebylo přijato (9 - 0,8,1) 

Sportovní komise nedoporučuje schválit žádost sportovního klubu Hlincovka, 

z.s. o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let v roce 

2016 (usnesení nebylo přijato - hlasování: 9 - 0,8,1). 

Důvody zamítnutí: sportovní komise projednala tento bod a nedoporučuje RM ČB žádost 

podpořit s ohledem na to, že se jedná o mimobudějovický klub a podpora může 

představovat nebezpečný precedens. 

7. Různé 

Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip vyzval členy sportovní komise, aby navštěvovali 

podpořené sportovní akce. 

Předpokládaný termín dalšího jednání je naplánován na 1.12.2015 (8.12.2015). 

 

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 18:35 hod.
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční příspěvek 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 50/2015: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
schválit žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků a navrhuje zahájit užší spolupráci 

s nadačním fondem jihočeských olympioniků například pomocí sociálního odboru. 
 

K bodu:  Žádost karatistky Lucie Veithové o mimořádný finanční příspěvek na MS v karate na 

Novém Zélandě 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 51/2015: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
schválit žádost karatistky Lucie Veithové o mimořádný finanční příspěvek na MS v karate na Novém 

Zélandě. 

 

V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2015 

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

Ověřil(a): Michal Šebek 

Mgr. Jiří Filip v.r. 

předseda komise 


