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OKRM/28/2019/Z/13 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 2. jednání sportovní komise rady města konaného dne 12. 2. 2019 

Přítomni: Jaroslav Berka, Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, 

Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří 

Šilha, Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Program jednání: 

 

1. Informace ze ZM 

2. Doplněná žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2019 

3. Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2018 

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

5. Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (10/0/0/0). 

Schválený program: 

1. Informace ze ZM 

Přijato usnesení č. 3/2019 (10 - 10,0,0) 

1. Multifunkční hala - vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat především otázkou 

referenda. Členové komise obdrželi posudek v e-mailu; 

2. Střet zájmů - sportovní komise se s panem náměstkem dohodla, že pro letošní rok 

členové sportovní komise u bodů, kde jsou ve střetu zájmu, se budou zdržovat hlasování, 

tak jak tomu bylo v minulém období. 

3. Atletický koridor - členové sportovní komise obdrží informace k výběrovému řízení 

a harmonogram v e-mailu.  

4. Výzva zastupitelského klubu ODS vládnoucí koalici k určení dlouhodobé investiční 

strategie v oblasti sportu - pan náměstek informoval o probíhajících jednáních s JČU.  

5. Rozpočtová opatření - navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů k zajištění 

náhradních prostor pro sportovní oddíly v rámci realizace projektu "Multifunkční centrum 

Dlouhá louka" 

2. Doplněná žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční 

dar na rok 2019 

Usnesení nebylo přijato (10 - 3,5,2) 

Nadační fond bude požádán o výroční zprávu a členové komise obdrží přehled o výši 
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vyplacených částek konkrétním členům Nadačního fondu jihočeských olympioniků. 

Projednání žádosti bude odloženo do příští komise. 

Proběhlo hlasování, zdali má být tato žádost přesunuta na Sociální komisi. 

3. Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2018 

Přijato usnesení č. 4/2019 (11 - 11,0,0) 

Na jednání přišel p. Ing. Jiří Fencl, změna hlasovacího poměru na 11.  

Sportovní komise na úvod hlasovala o podobě Pravidel pro rozdělení neinvestiční dotace za 

reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) za rok 2018.  

Každé sportovní odvětví má svá specifika, proto bylo nutné projít jednotlivé individuální 

výsledky, výsledky v hlídkách a družstvech. SK vyjasnila některé sporné body v tabulce, 

výsledky na mezinárodních soutěžích typy ME a MS započítány od 15 let.  

Pohár ČR v plavání uznán na úrovni MČR. 

Liga týmů karate uznána na úrovni MČR. 

Liga České unie bojových umění neuznáno na úrovni MČR.  

Českomoravský pohár v moderní gymnastice neuznán na úrovni MČR.  

Alokována částka na položku reprezentace byla rozdělena beze zbytku. 

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

Přijato usnesení č. 6/2019 (8 - 8,0,0) 

Jednání opustili následující členové SK: Vojtěch Zach, Jaromír Frank a Jan Hrdý, změna 

hlasovacího poměru na 8.  

Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2019 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). 

U sportovních akcí, kde je dotace vyšší jak 50 tis. Kč, je doplněno bodové hodnocení. 

Tabulka hodnocení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Celý objem finančních prostředků 

byl vyčerpán beze zbytku.  

5. Různé 

1. MOVE 21 – kam bude zařazeno taneční centrum v roce 2020 – kultura/sport  

2. Pan Mgr. Požárek telefonicky požádal předsedu SK o účast na příštím jednání sportovní 

komise. Přijato usnesení č. 5/2019 (11 - 7,4,0) 

3. Příští jednání komise proběhne dne 26. 3. 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 

103, I. patro MM České Budějovice. 

 

 

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. 

2. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace ze ZM 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2019: 

sportovní komise rady města 

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

K bodu:  Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2018 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2019: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
Pravidla pro rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (dětí a mládeže od 10 do 18 let) 

za rok 2018, 

II. d o p o r u č u j e  
Radě města a zastupitelstvu města České Budějovice schválit poskytnutí neinvestičních 

příspěvků za reprezentace dětí a mládeže do 18 let v roce 2018 v předloženém znění.   
 

 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2019: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 1.800.000 Kč na 

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

 

K bodu:  Různé 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2019: 

sportovní komise rady města 

s o u h l a s í  
s účastí p. Mgr. Požárka na příštím jednání komise dne 26.3.2019. 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu: Doplněná žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar 

na rok 2019 

 

Usnesení ve věci postoupení žádosti Sociální komisi nebylo přijato.  

V Českých Budějovicích dne 12. 2. 2019 

Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise 

Ověřil(a): Bc.  Jiří Šilha 

       Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                  v.r. 


