OKRM/154/2016/Z/19
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 12. jednání sportovní komise rady města konaného dne 23. 11. 2016
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Kryštof Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav
Šimek, Vojtěch Zach

Omluveni:

Mgr. Jan Steinbauer

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Tomáš Novák, Mgr. Barbora Čížková, Ing. Jiří Kratochvíl, Ing. Stanislav
Pochop, Martin Vozábal

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezentace strategie předních sportovních klubů města ČB
Informace z RM, ZM
Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2017
Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory (doplnění žádosti)
Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2017
Žádost tanečního páru Matěje Zimmermanna a Andrey Strnadové o mimořádný finanční
příspěvek na sportovní činnost v roce 2017
Příprava Pravidel při rozdělování dotací na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let v roce 2016
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných
sportovců nad 18 let (pověření RM)
Různé

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

Schválený program:
1.

Prezentace strategie předních sportovních klubů města ČB
Na jednání sportovní komise se dostavil zástupce SK Dynama p. Martin Vozábal, zástupce
Volejbalového klubu České Budějovice Ing. Stanislav Pochop, za florbalový klub FBC
Štíři České Budějovice byli přítomni Ing. Jiří Kratochvíl a Mgr. Barbora Čížková.
Každému zástupci byl poskytnut časový prostor 15 minut na samotnou prezentaci a dalších
5 minut na případné dotazy členů sportovní komise.
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Hlavními body prezentací bylo shrnutí personálních, organizačních a majetkových poměrů
v klubu, sportovní historie, základní ekonomické ukazatele v současném roce s výhledem
na budoucí 2 roky, SWOT analýza (silné/slabé stránky, příležitosti/ohrožení), cíle a vize do
budoucnosti.
Sportovní komise na závěr poprosila sportovní kluby o shrnutí základních požadavků pro
naplnění svých cílů.



SK Dynamo - sportovní zázemí klubu je na dobré úrovni (fotbalový stadion na
Střeleckém ostrově, SCM složiště v Mladém), dochází k postupné rekonstrukci
fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově. Snaha o postup profesionálního týmu do
nejvyšší ligy v horizontu 3 let - nutné zajistit narůst finančních prostředků klubu o cca
8 - 10 mil. Kč. Pro 1. ligu je třeba nakoupit min. 3 hráče. V mládežnickém sportu je
potřeba navýšit rozpočet o cca 5 milionů Kč pro přidělení klubové akademie SK
Dynamo, které by chtěl klub řešit s městem ČB. Dochází k postupnému pokračování
výstavby SCM Složiště v Mladém.



Volejbalový klub - sportovní zázemí klubu na všesportovní hale v Českých
Budějovicích je na špatné úrovni. Hlavním problémem u profesionálního mužského
týmu je prozatím nerealizovaná rekonstrukce sportovní haly tak, aby byly splněny
technické parametry pro mezinárodní utkání a zajištěna větší konformita pro diváky.
V mládežnickém sportu je vize vytvořit Volejbalovou akademie pro talentovanou
mládež z Jihočeského kraje.



FBC Štíři - v horizontu 2-3 let je počítáno s postupem profesionálního týmu mužů
a žen do vyšší ligy - nutné zajistit narůst finančních prostředků klubu o cca 1 mil. Kč.
Klub se neustále potýká s nedostatkem sportovních prostor, pro hraní ligových soutěží
splňují parametry jen 3 tělocvičny, některé nejsou v katastrálním území města České
Budějovice, všesportovní hala nemá dostatečnou kapacitu pro poptávku.

SK Dynamo a Volejbalový klub se shodly, že není možné stavět profi-tým jen na vlastních
odchovancích.
Sportovní komise připraví po prezentaci CBH 2013 (6.12.16) materiál do RM se
základními požadavky klubů po městě a prezentacemi klubu. Zástupci klubů souhlasili
s přizváním na jednání.
Na začátku projednávání tohoto bodu přišel Mgr. Ing. Miroslav Šimek a Ing. Oldřich
Souček - změna hlasovacího poměru na 10.

2.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 36/2016 (9 - 9,0,0)
Informace ze ZM:



Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové
umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru - schváleny finanční
částky dle návrhu v SK



Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města
České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017- schválen záměr



Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k.
ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení
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Informace z RM:


Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let - Pravidla nebyla přijata, RM měla k pravidlům
připomínky.

Jednání opustil Jan Hrdý, změna hlasovacího poměru na 9.

3.

Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017
Přijato usnesení č. 37/2016 (9 - 9,0,0)
Sportovní komise prošla zapracované změny odsouhlasené na předchozím jednání SK,
nastavila kritéria a formulář pro hodnocení nového opatření handicapovaných,
aktualizovala finanční alokaci pro jednotlivá opatření, prošla dílčí změny vycházející
z aktualizované Směrnice č. 6/2016.
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip upozornil členy, že sportovního odvětví karate
a lezení připadne z OP3 do OP1.

4.

Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory (doplnění
žádosti)
Přijato usnesení č. 38/2016 (9 - 9,0,0)
Mgr. Jiří Filip seznámil členy sportovní komise s informacemi, které obdržel telefonicky
a písemně od předsedy klubu p. Batysty. Klub Aktiv se věnuje sportovním činnostem spíše
volnočasově, pořádá např. sportovní akce v pétanque.
Sportovní komise doporučuje klubu si žádat o dotaci v jednom z opatření Dotačního
programu na podporu sportu a to v opatření č. 4 - Příspěvku na sportovní akce.

5.

Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2017
Přijato usnesení č. 39/2016 (9 - 8,0,1)
Komise doporučuje podpořit žádost klubu jihočeských olympioniků.

6.

Žádost tanečního páru Matěje Zimmermanna a Andrey Strnadové o mimořádný
finanční příspěvek na sportovní činnost v roce 2017
Přijato usnesení č. 40/2016 (9 - 9,0,0)
Sportovní komise projednala žádost a poukázala na několik věcí, taneční pár není součástí
sportovního klubu, tak aby mohl čerpat dotaci na celoroční činnost dětí a mládeže nebo
čerpat dotaci za reprezentaci města na MČR, ME a MS, dále bylo konstatováno, že jeden
z tanečního páru nemá bydliště v Českých Budějovicích.
Sportovní komise nezaujala k žádosti doporučující stanovisko a vzala žádost na vědomí.

7.

Příprava Pravidel při rozdělování dotací na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let
v roce 2016
Sportovní komise odsouhlasila stejná pravidla pro rozdělení neinvestiční dotace za
reprezentaci města (děti a mládež do 18 let) za rok 2016 jako v minulém roce, sportovní
výkony dětí a mládeže se budou oceňovat od 10 let.
Termín pro podávání žádostí byl stanoven od 12.12.2016 do 13.1.2017.

8.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Rada města České Budějovice měla k navrženým pravidlům připomínky, změny budou
zapracovány na dalším jednání sportovní komise.
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9.

Různé



Ing. Tomáš Novák a radní pro sport Michal Šebek se zmínili o nových cenících pro
sportovní zařízení města ČB. Sportovní komise se rozhodla tento bod přesunout na
příští jednání tak, aby se pečlivě seznámila s jejím novým zněním a navrhovanými
změnami, ceníky budou součástí podkladů. Nový ceník bude s největší
pravděpodobností platit pro veřejnost od 1.2.2017, pro pronájem sportovních
zařízení/ploch od druhého pololetí roku 2017.



Kryštof Kratochvíl seznámil členy se zamýšleným budoucím projektem a to
uspořádáním MČR na umělé stěně, které proběhne na umělé stěně Lannovka
v Českých Budějovicích. Další podrobnosti budou doplněny.

Další jednání sportovní komise je naplánováno na 6.12.2016.
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.

12. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:20 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM, ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 36/2016:
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: 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. 37/2016:
sportovní komise rady města
s c h v a l u j e
konečnou verzi Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2017.

K bodu: Žádost klubu Aktiv, z.s. o vytvoření nového opatření ve sportu pro seniory (doplnění
žádosti)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 38/2016:
sportovní komise rady města
p o v ě ř u j e
předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa, aby předsedu klubu Aktiv, z.s. PaedDr. Františka
Batistu obeznámil se stanoviskem sportovní komise.
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K bodu: Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 39/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků
a poskytnout nadační dar ve výši 20 000 Kč.

K bodu: Žádost tanečního páru Matěje Zimmermanna a Andrey Strnadové o mimořádný
finanční příspěvek na sportovní činnost v roce 2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 40/2016:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
žádost tanečního páru Matěje Zimmermanna a Andrey Strnadové o mimořádný finanční příspěvek
na sportovní činnost v roce 2017.

V Českých Budějovicích dne 25. 11. 2016
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Vojtěch Zach

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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