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OKRM/96/2016/Z/43 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sportovní komise rady města konaného dne 28. 6. 2016 

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

Kryštof Kratochvíl, Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek 

Omluveni: Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Vojtěch Zach 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal 

 

Program jednání: 

 

1. Informace z RM, ZM 
2.  Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 
3. Žádost sdružení KONTAKT České Budějovice z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na pokrytí 

provozních nákladů v hlavní oblasti „celoroční výuka plavání osob s postižením“ 

4. Prohlídka sportovního areálu TJ Dynama České Budějovice 
5. Různé 
 

 

Schválený program: 

1. Informace z RM, ZM 

RM: 

1. Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci akce "Železný adiktolog - 

triatlonový závod s doprovodným programem", pronájem části zázemí plaveckého 

stadionu pro pořádání akce "Železný adiktolog" 

2. Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 

2016 v upraveném znění (hranice do 23 let) 

3. Dispozice s majetkem města – změna v nájemní smlouvě na pronájem pozemků v k. ú. 

 České Budějovice 7 – TJ METEOR (vyjmutí část pozemku) 

4. Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 86/10 za část 

pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO  

5. Dispozice s majetkem města - pronájem prostor ve sportovní hale (SK Moderní 

gymnastika Máj) 

6. Realizace ledového kluziště v rámci Adventních trhů 2016  

7. Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - akce 

Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 

8. Neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - "Sportovní příměstský tábor"; 

"Anglicky hravě a s pohybem"; "Letní sportovní tábor"   
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ZM: 

1. Rozpočtové opatření na 12 100 tis. Kč na podporu mládežnického sportu 

2. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

Přijato usnesení č. 21/2016 (7 - 7,0,0) 

Jedním z předpokladů je, že si žadatel bude žádat o mimořádnou dotaci za reprezentaci až 

po skončení konání významné sportovní akce, oceňovány budou měřitelné výsledky 

(nebude dotována sportovní příprava). 

Sportovní komise navrhne tabulku sportů dle význačnosti a oblíbenosti, do 10. července 

pošlou členové sportovní komise svá doporučení. 

Skupina A  

Skupina B 

Finanční rámec - nyní je alokováno na odboru OŠT 200 tis. Kč, snaha o navýšení této 

částky na 800 tis. Kč, nedočerpaná částka by se přesunula do dalšího roku. 

Pevné stanovení odměny za účast družstev v nejvyšší lize (1. místo 200 tis. Kč, 2. místo 

150 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, finále play off). 

Do budoucna myšlenka vytvořit "Sportovní fond reprezentace". 

Základní rozdělení: 

1) Individuální žádosti jednotlivci nad 18 let 

Budou zde posuzovány a hodnoceny následující parametry: 

-      bydliště v ČB 

-      člen budějovického klubu 

-      dlouhodobá reprezentace města České Budějovice 

-      pomocné hledisko - ekonomické zázemí (student vs. pracující) 

-      druh soutěže: olympiáda/MS, ME, další významné soutěže (světové a evrop. poháry) 

-      nebude podporována sportovní příprava, ale účast na konkrétní sportovní akci (již 

 proběhlá) 

- junioři a mladší sportovci budou oceňováni jen výjimečně 

  

2) Družstva 

Budou zde posuzovány a hodnoceny následující parametry: 

-      sídlo v ČB 

-      sídlo mimo ČB, ale sportovní akce se odehraje na území ČB (světová liga ve volejbale, 

 1/2maraton apod.) 

-      druh a význam soutěže 

  

3) Individuální žádost juniorů mající významný výsledek v seniorských soutěžích  

-      žádost bude podána pouze prostřednictvím klubu z ČB 

Jednání opustil Mgr. Jan Steinbauer, změna hlasovacího poměru na 7. 

 

3. Žádost sdružení KONTAKT České Budějovice z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na 

pokrytí provozních nákladů v hlavní oblasti „celoroční výuka plavání osob 

s postižením“ 

Přijato usnesení č. 22/2016 (7 - 7,0,0) 

Sportovní komise projednala žádost sdružení KONTAKT bB České Budějovice 

a doporučila Radě města tuto žádost podpořit. 
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4. Prohlídka sportovního areálu TJ Dynama České Budějovice 

Člen sportovní komise Jaroslav Kotnauer provedl členy po sportovním areálu TJ Dynama. 

5. Různé 

Další jednání sportovní komise proběhne dne 25.8.2016 

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. 

7. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 21/2016: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných 

sportovců nad 18 let v navrženém znění. 
 

K bodu:  Žádost sdružení KONTAKT České Budějovice z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na 

pokrytí provozních nákladů v hlavní oblasti „celoroční výuka plavání osob 

s postižením“ 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 22/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice poskytnout finanční příspěvek sdružení KONTAKT České Budějovice 

z.s. na pokrytí provozních nákladů v hlavní oblasti “celoroční výuka plavání osob s postižením“. 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2016 

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

Ověřil(a): Jaroslav Kotnauer 

 

 

      v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


