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Číslo jednací 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 3. jednání sportovní komise rady města konaného dne 22. 3. 2017 

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

Kryštof Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, 

Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Vojtěch Zach 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal (16:00 - 16:30) 

Program jednání: 

1. Informace z RM, ZM 

2. Vyhodnocení dotačního programu: OP4 

3. Vyhodnocení dotačního programu: OP5 

4. Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA, z.s. - účast na mezinárodním 

turnaji v rakouském Bregenzu 

5. Různé 

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (11/11/0/0) 
 

Schválený program: 
 

1. Informace z RM, ZM 

Přijato usnesení č. 10/2017 (11 - 11,0,0) 

RM 20. 2. 2017: 

- vzala na vědomí prezentaci strategie sportovního klubu města České Budějovice - 

Volejbalový klub České Budějovice, 

- usnesením č. 172/2017 schválila poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města 

České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 let do 18 let 

(částky do 50 tis. Kč), 

- usnesením č. 195/2017 schválila záměr poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému 

klubu České Budějovice, z.s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové 

federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017, 

- usnesením č. 196/2017 vzala na vědomí žádost PRO ARNY, z.s. a doporučila žadateli 

podat novou mimořádnou žádost o poskytnutí neinvestiční dotace až po absolvování 

Mistrovství světa v plavání, kdy bude oceňován dosažený výsledek, 

- usnesením č. 197/2017 vzala na vědomí žádost paní Petry Krejčové a doporučila žadatelce 

podat novou mimořádnou žádost o poskytnutí neinvestiční dotace až po absolvování 

triatlonové série závodů v Ironmanovi, kdy bude oceňován dosažený výsledek. 

RM 6.3.2017 

- usnesením č. 311/2017 schválila poskytnutí dotace spolku TC Move 21, z. s. ve výši 

40.000 Kč jako podporu účasti tanečního centra Move 21 na Mistrovství ČR tanečních 

formací, 

- usnesením č. 371/2017 souhlasí s převzetím morální záštity Rady města České Budějovice 

nad 2. ročníkem závodu dračích lodí o Pohár města České Budějovice dne 

17. června 2017 v Českých Budějovicích, 
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- usnesením č. 372/2017 schválila: 

 záměr poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 1/2Maraton České 

Budějovice dne 3. 6. 2017 ve výši 300.000 Kč pro Tempo Team Prague, s. r. o., 

 poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Šachový festival České Budějovice 

2017 ve dnech 22. 6. - 30. 6. 2017 ve výši 50.000 Kč pro Šachový klub QCC České 

Budějovice, z. s., 

 poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Festival Sporťáček - náborový 

festival sportu pro děti dne 24. 6. 2017 na Sokolském ostrově v Českých 

Budějovicích ve výši 35.000 Kč pro Festival Sporťáček, z. s., 

 záměr poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 6. ročník 

mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice Okolo jižních Čech 2017 se 

startem závodu dne 31. 8. 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 

Budějovicích ve výši 80.000 Kč pro Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s., 

 záměr poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Náměstí se hýbe aneb 

Sportem do školního roku dne 4. 9. 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 

Budějovicích ve výši 100.000 Kč pro Basketbalový sportovní klub České 

Budějovice, z. s. 

RM 17.3.2017 

usnesením č. 389/2017 schválila výpůjčku dvou věžních oken na jižní straně objektu Černá 

věž za účelem umístění loga MOTOR spolkem Motorfans, z. s. v termínu 28. 3. - 23. 4. 2017. 

ZM 20.3.2017 

- usnesením č. 48/2017 schválilo poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města 

České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let 

(dotace nad 50 tis. Kč) 

- usnesením č. 49/2017 schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu 

České Budějovice, z.s. na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace 

Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017, 

- usnesením č. 49/2017 schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné 

pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje. 

 

2. Vyhodnocení dotačního programu: OP4 

Přijato usnesení č. 11/2017 (11 - 11,0,0) 
Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice 

na podporu sportu v roce 2017 vyhodnotila žádosti podané do opatření 4: Příspěvek 

na sportovní akce (sportovní soutěže, poháry, sportovní akce typu "Sport pro všechny", 

sportovní akce pro handicapované sportovce, podpora sportovních akcí pro seniory). 

Tabulky hodnocení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 

 

3. Vyhodnocení dotačního programu: OP5 

Přijato usnesení č. 12/2017 (11 - 10,0,1) 
Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice 

na podporu sportu v roce 2017 vyhodnotila žádosti podané do opatření 5: Příspěvek na nové 

pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. 

Tabulky hodnocení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 

Člen komise p. Kratochvíl se zdržel hlasování. 

 

4. Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA, z.s. - účast na mezinárodním 

turnaji v rakouském Bregenzu 

Přijato usnesení č. 13/2017 (11 - 11,0,0) 
Na statutární město České Budějovice byla dne 24. 2. 2017 doručena žádost 

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA, z.s. o finanční podporu účasti fotbalového 

mužstva dorostu na mezinárodním turnaji v rakouském Bregenzu. Turnaj se uskuteční 

ve dnech 3. a 4. června 2017. Výše požadované podpory 15 000,-Kč. 
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5. Různé 

Přijato usnesení č. 14/2017 (11 - 11,0,0) 
a) na výzvu p. Michala Šebka komise bere morální záštitu nad akcí „Náměstí se hýbe aneb 

Sportem do školního roku“, která se uskuteční dne 4. 9. 2017 na náměstí Přemysla 

Otakara II. v Českých Budějovicích, 

b) p. Michal Šebek navrhl dotázat se p. Nováka na průběh a termín pořízení přepažovací 

stěny na plaveckém stadionu, kterou přislíbil pořídit z rozpočtu p.o. Sportovní zařízení 

města České Budějovice v rámci rozsáhlé rekonstrukce plaveckého stadionu. 

c) Sportovní komise vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Sportovního klubu Pedagog 

České Budějovice z.s. 

 
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. 

 

3. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:15 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace z RM, ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 10/2017: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z Rady města a Zastupitelstva města České Budějovice. 

 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP4 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 11/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 800 tis. Kč na sportovní akce 

do opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP5 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 12/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 1 000 tis. Kč na investice 

do opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních 

klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

 

K bodu:  Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA, z.s. - účast na 

mezinárodním turnaji v rakouském Bregenzu 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 13/2017: 

sportovní komise rady města 

k o n s t a t u j e ,  
že v rámci schválených Pravidel sportovní komise pro posuzování mimořádných žádostí ji bude 
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dle časového harmonogramu řešit v měsíci květnu spolu s ostatními příchozími mimořádnými 

žádostmi. 

 

K bodu:  Různé 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 14/2017: 

sportovní komise rady města 

v y j a d ř u j e  
morální podporu nad akcí „Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku“, která se uskuteční 

dne 4. 9. 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. 

 

V Českých Budějovicích dne 22. 3. 2017 

Zapsal(a): Marcela Maťhová, sekretářka komise 

Ověřil(a): Michal Šebek 

           

         v.r. 

         Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


