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OKRM/135/2016/Z/11 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 11. jednání sportovní komise rady města konaného dne 2. 11. 2016 

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

Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav 

Šimek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Kryštof Kratochvíl 

Nepřítomni:  

Hosté:  

 

Program jednání: 

 

1. Informace z RM 

2. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných 

sportovců nad 18 let (pověření RM) 

3. Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory 

4. Žádost klubu Motor sledge Č. Budějovice o vytvoření nového opatření ve sportu pro 

handicapované 

5. Prezentace strategie předních sportovních klubů města ČB 

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

v roce 2017 

7. Sportovní akce "Náměstí se hýbe" 

8. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění (prohození bodů). (8/8/0/0) 

 

Schválený program: 

1. Informace z RM 

Přijato usnesení č. 29/2016 (8 - 8,0,0) 

Materiály, které budou předloženy ke schválení v ZM: 

1. Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové 

umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru 

2. Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města 

České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017 

3. Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. 

České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení 
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Další materiály v RM týkající se sportu: 

1. Bezplatné veřejné bruslení v Budvar aréně v průběhu oslav 70. výročí Budvar arény 

2. Žádost o přednostní obsazení II. ledové plochy Budvar arény pro pořádání 49. ročníku 

jihočeského poháru v metané na ledu 

3. Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Realizace ledového kluziště v rámci Adventních 

trhů 2016" - zakázka malého rozsahu - úprava usnesení 

2. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

Přijato usnesení č. 30/2016 (8 - 8,0,0) 

Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip představil členům sportovní komise konečný 

návrh Základních pravidel pro posuzování individuálních žádostí a oceňování významných 

sportovců nad 18 let. 

Materiál bude předložen v RM ČB, bude obsahovat základní vymezení pravidel, excelovou 

tabulku s rozdělením sportů dle preferencí a mechanismem výpočtu výsledné dotace, vzor 

formuláře pro podávání individuálních žádostí a formulář pro konečné vyúčtování dotace. 

3. Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory 

Přijato usnesení č. 31/2016 (9 - 9,0,0) 

Po rozsáhlé diskusi došlo k všeobecné shodě, že žádost podaná klubem Aktiv poskytuje 

málo informací pro konečné rozhodnutí. Sportovní komise pověřuje předsedu sportovní 

komise Mgr. Jiřího Filipa k zajištění dalších potřebných informací jako je popsání celoroční 

sportovní činnosti klubu, vymezení celkových ročních nákladů ve sportovní činnosti (nájem 

sportoviště, startovné, trenér, doprava na závody apod.), jakých soutěží se klub v průběhu 

roku zúčastní. 

V průběhu jednání přišel Miroslav Šimek a Michal Šebek, jednání opustil Jaroslav Berka - 

změna hlasovacího poměru na 9. 

4. Žádost klubu Motor sledge Č. Budějovice o vytvoření nového opatření ve sportu pro 

handicapované 

Přijato usnesení č. 32/2016 (9 - 7,0,2) 

Ve sportovní komisi došlo k diskusi, Mgr. Jan Steinbauer připomněl další 

handicapované sportovní kluby jako je klub vozíčkářů FBC Štíři a Budějovický sportovní 

klub neslyšících. 

Při přípravě Pravidel dotačního programu na podporu sporu v roce 2017 vznikne nové 

opatření na podporu celoroční činnosti handicapovaných, do příštího jednání je toto potřeba 

zakomponovat do Pravidel, nastavit kritéria pro posouzení žádostí a k tomu 

připravit odpovídající formuláře. 

5. Prezentace strategie předních sportovních klubů města ČB 

Přijato usnesení č. 33/2016 (8 - 6,0,2) 

Radní pro sport Michal Šebek seznámil členy sportovní komise s písemnými prezentacemi 

předních preferovaných sportovních klubů (volejbalový, hokejový a fotbalový), které byly 

zaslány na město. Prezentace obsahují ekonomické ukazatele, strategie a vize do 

budoucnosti. Sportovní komise se shodla, že na další jednání budou pozváni zástupci všech 

tří velkých klubů, každý dostane časový prostor pro prezentaci svého klubu (15+5 minut). 

K těmto klubům bude přizván i klub florbalistů. 

Jednání opustil Jaroslav Kotnauer, změna hlasovacího poměru na 8. 
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6. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2017 

Přijato usnesení č. 34/2016 (9 - 9,0,0) 

Členové sportovní komise odsouhlasili dílčí změny v Pravidlech na rok 2017 - u OP2 

nebude vypsána 2. výzva, náklady na celoroční činnost budou rozšířeny o náklady, které 

byly uvedeny u 2. výzvy OP2 a budou určeny pro děti a mládež do 23 let, do Pravidel bude 

nově zakomponované nové opatření na podporu činnosti handicapovaných. 

V průběhu jednání se vrátil zpět Jaroslav Berka, změna hlasovacího poměru na 9. 

7. Sportovní akce "Náměstí se hýbe" 

Přijato usnesení č. 35/2016 (9 - 9,0,0) 

V roce 2016 vznikl pilotní projekt "Náměstí se hýbe", jedinečná přehlídka různých 

sportovních odvětví s cílem přivést ke sportování více dětí. Akce byla ze strany města 

zadána v režimu „Významných akcí“. Organizátoři předložili vyhodnocení akce včetně 

fotodokumentace. Sportovní komise vyhodnotili akci jako vydařenou, jako akci, která by si 

měla najít své pevné místo v kalendáři významných akcí města ČB a doporučuje pro tuto 

akci vyčlenit finanční prostředky. Zároveň je Sportovní komise připravena převzít garanci 

nad touto akcí a stát se jejím patronem.  

V roce 2017 by akce mohla být realizována v pondělí 4.9.2017. Sportovní komise pověřuje 

M. Šebka toto stanovisko dále diskutovat v rámci Rady města při přípravě rozpočtu na rok 

2017. 

8. Různé 

Mgr. Jan Steinbauer ostatní členy sportovní komise seznámil s programem Ministerstva 

školství a tělovýchovy "osm". Jedná se o program, který bude podporovat činnost 

tělovýchovných jednot a klubů. Celková alokace je 1 mld. Kč, peníze budou propláceny 

přes sportovní svazy. Peníze by měly být alokovány v rozpočtu i v dalších 3 letech. 

Radní pro sport Michal Šebek doplnil informace z RM. Přiblížil nový podnět ohledně již 

několikrát v minulosti řešené rekonstrukce všesportovní haly. Město České Budějovice 

obdrželo a zvažuje nabídku od Volejbalového klubu na přijetí daru ke kompletní projektové 

dokumentaci, studii, povolení a dalších souvisejících dokumentů.  Samotná realizace stavby 

by mohla započít už v roce 2018. 

Další jednání SK proběhnou dne 23.11.2016 od 16:00 (prezentace klubů, Pravidla na rok 

2017) a dne 6.12.2016 (finální verze Pravidel na rok 2017). 

 

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. 

11. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace z RM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 29/2016: 

sportovní komise rady města 

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

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. 30/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních 

žádostí a oceňování významných sportovců nad 18 let. 
 

K bodu:  Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 31/2016: 

sportovní komise rady města 

p o v ě ř u j e  
předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa, aby vyzval klub Aktiv, z.s. k dodání dalších potřebných 

informací k žádosti a to - popsání celoroční sportovní činnosti klubu, vymezení celkových ročních 

nákladů ve sportovní činnosti (nájem sportoviště, startovné, trenér, doprava na závody), účast na 

soutěžích. 
 

K bodu:  Žádost klubu Motor sledge Č. Budějovice o vytvoření nového opatření ve sportu pro 

handicapované 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 32/2016: 

sportovní komise rady města 

k o n s t a t u j e ,  
že při přípravě Pravidel dotačního programu na podporu sporu v roce 2017 vznikne nové opatření na 

podporu celoroční činnosti handicapovaných. 
 

K bodu:  Prezentace strategie předních sportovních klubů města ČB 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 33/2016: 

sportovní komise rady města 

s o u h l a s í  
s osobní prezentací strategie předních sportovních klubů ve městě České Budějovice a přizvání 

zástupců z klubu volejbalu, fotbalu, hokeje a florbalu na další jednání sportovní komise. 
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K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2017 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 34/2016: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
změny v Pravidlech na podporu sportu v roce 2017 - u OP2 nebude vypsána 2. výzva, náklady na 

celoroční činnost dětí a mládeže budou rozšířeny o náklady, které byly v roce 2016 uvedeny u 2. 

výzvy OP2 a budou určeny pro děti a mládež do 23 let, vznik nového opatření na podporu sportovní 

činnosti handicapovaných. 
 

K bodu:  Sportovní akce "Náměstí se hýbe" 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 35/2016: 

sportovní komise rady města 

k o n s t a t u j e ,  
že sportovní akce "Náměstí se hýbe" je prospěšná akce, měla by získat pevné místo v rámci 

pravidelných významných sportovních akcí ve městě České Budějovice a sportovní komise chce být 

pro další ročníky patronem a garantem této jedinečné akce. 

 

V Českých Budějovicích dne 2. 11. 2016 

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

Ověřil(a): Mgr. Jan Steinbauer 

 

                v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


