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OKRM/11/2016/Z/4 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 26. 1. 2016 

Přítomni: Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Bc. Pavel Haišman, Kryštof 

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

Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Jan Hrdý 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal, Ing. Tomáš Novák 

 

Program jednání: 

 

1. Informace z RM, ZM 

2. Změna územního plánu ČB většího rozsahu 

3. Změna územního plánu Stromovka 

4. Žádost sportovkyně Simony Šimůnkové o mimořádný finanční příspěvek na triatlonovou přípravu 

v roce 2016 (doplnění žádosti) 

5. Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek na účast na Mistrovství světa 

v dlouhém triatlonu na Hawai (Ironman) v roce 2016 

6. Žádost Klubu Aktiv, z.s. o volný vstup nebo snížené vstupné pro seniory do plaveckého bazénu jako 

podporu akce „PŘEPLAVME SVŮJ LA MANCHE“ 

7. Rozdělení dotace na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let v roce 2015 

8. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (9/8/0/1) 

Schválený program: 

1. Informace z RM, ZM 
Informace z RM: 
1) Poskytnutí vstupenek do bazénu pro Městskou policie města České Budějovice 
2) Záměr směny částí pozemků ve vlastnictví sportovního klubu Dynamo České 

Budějovice  
3) Pozemky od SK Čtyři Dvory (předkupní právo města) 
4) Neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - "Vltava run" 
5) Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci 

města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/2016 - bude 

projednáno v ZM ČB 
6) Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. 

České Budějovice 2 - v Radě města byl schválen záměr 

 
V případě záborů týkající se sportovních akcí na odboru správy veřejných statků bude tato 

informace postoupena na odbor OŠT a následně dána sportovní komisi na vědomí. 
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2. Změna územního plánu ČB většího rozsahu 

K tomuto bodu proběhla diskuse. 

Členové sportovní komise pověřují předsedu Mgr. Jiřího Filipa, aby projednal s vedoucím 

odboru územního plánování Ing. Lubošem Lacinou, zda se změny územního plánu většího 

rozsahu dotknou sportovních ploch. 

V průběhu jednání dorazil Bc. Pavel Haišman - změna hlasovacího poměru na 10. 

3. Změna územního plánu Stromovka 

Sportovní komise bere informaci o změně územního plánu ve Stromovce na vědomí. 

4. Žádost sportovkyně Simony Šimůnkové o mimořádný finanční příspěvek 

na triatlonovou přípravu v roce 2016 (doplnění žádosti) 

Usnesení nebylo přijato (10 - 4,0,6) 

Sportovní komise prošla doplnění v žádosti týkající se nákladů a výdajů sportovkyně. Po 

delší diskusi sportovní komise navrhuje poskytnout sportovkyni neinvestiční dotaci ve 

stejné výši 12 000 Kč jako triatlonový sportovní svaz - toto usnesení nebylo přijato 

(10/4/0/6). 

5. Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek na účast na 

Mistrovství světa v dlouhém triatlonu na Hawai (Ironman) v roce 2016 

Přijato usnesení č. 1/2016 (10 - 10,0,0) 

Sportovní komise narážela na nesystémovost  a absenci pravidel při posuzování 

individuálních mimořádných žádostí o dotaci. Myšlenka vytvořit v dalším dotačním roce 

2017 nové opatření ošetřující tento typ žádostí. V odboru OŠT je vyčleněno na rok 

2016 200 tis. Kč na mimořádné žádosti oslovující přímo Radu/Zastupitelstvo město České 

Budějovice. 

K žádosti Petry Krejčové nebylo prozatím přijato žádné usnesení. Rozhodnutí se odkládá 

do doby, než Rada města České Budějovice pověří sportovní komisi k vytvoření Pravidel 

při oceňování významných sportovců nad 18 let. 

6. Žádost Klubu Aktiv, z.s. o volný vstup nebo snížené vstupné pro seniory do 

plaveckého bazénu jako podporu akce „PŘEPLAVME SVŮJ LA MANCHE“ 

Přijato usnesení č. 2/2016  

Ředitel příspěvkové organizace Sportovního zařízení města České Budějovice Ing. Tomáš 

Novák podal sportovní komisi další doplňující informace, žádost bude projednávána na 

mimořádné Radě města České Budějovice. 

Sportovní komise podporuje projekt "Přeplavme svůj la Manche" za následujících 

podmínek: 

a)    Účastníci se jednoznačně prokáží, že jsou do projektu zapojeni 

b)    Doba je v průběhu února vymezená v časovém rozmezí (po-pá) 7:00 - 14:00 

c)    Sazba za vstupné bude snížená na 10 Kč 

7. Rozdělení dotace na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let v roce 2015 

Přijato usnesení č. 3/2016 (10 - 10,0,0) 

Sportovní komise prošla jednotlivé individuální výsledky, výsledky v hlídkách 

a družstvech. Doplnila dotaci za výsledky v družstvech a vyjasnila sporné body v tabulce. 

Alokovaná částka na položku reprezentace byla rozdělena beze zbytku. 

8. Různé 

Další výjezdní zasedání se uskuteční dne 18.2.2016 ve sportovní hale v Hrdějovicích. 

Podrobnosti budou upřesněny. 

Dne 15.3.2016 je pak naplánované jednání pro posouzení došlých žádostí k OP4 a OP5. 
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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. 

1. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek na triatlonovou 

přípravu v roce 2016 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2016: 

sportovní komise rady města 

ž á d á  
Radu města České Budějovice o pověření k vytvoření ucelených Pravidel pro individuální žádosti a 

případné oceňování významných sportovců nad 18 let. 
 

K bodu:  Žádost Klubu Aktiv, z.s. o volný vstup nebo snížené vstupné pro seniory do 

plaveckého bazénu jako podporu akce „PŘEPLAVME SVŮJ LA MANCHE“ 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice podpořit projekt "Přeplavme svůj la Manche" za následujících 

podmínek: 

a) Účastníci tohoto projektu se jednoznačně prokáží, že jsou do projektu zapojeni 

b) Doba je v průběhu února vymezená v časovém rozmezí (po-pá) 7:00 - 14:00 

c) Sazba za vstupné bude snížená na 10 Kč 

 

K bodu:  Rozdělení dotace na reprezentaci dětí a mládeže do 18 let v roce 2015 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice poskytnutí neinvestičních příspěvků za reprezentace dětí a mládeže do 

18 let v roce 2015 v předloženém znění. 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2016 

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

Ověřil(a): Michal Šebek 

 

 

 

 

v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


