OKRM/42/2016/Z/19
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 3. jednání sportovní komise rady města konaného dne 15. 3. 2016
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Adolf Lísal, Ing. Tomáš Novák

Program jednání:

1. Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem sportovní
haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016
2. Žádost TJ Koh-i-noor české Budějovice o mimořádný finanční příspěvek na sportovní soutěž
"Plavecká štafeta měst" spolu s bezplatným pronájmem 2 plaveckých drah, žádost klubu
o změnu podmínek při obsazování bazénu pro mimobudějovické školy
3. Žádost sportovního klubu SK Meťák o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
sportovní akci "Inneband Cup - mezinárodní florbalový turnaj" a poskytnutí možnosti slevy na
vstup do plaveckého bazénu účastníkům turnaje
4. Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
Světovou ligu mužů ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016
5. Vyhodnocení dotačního programu: OP4
6. Vyhodnocení dotačního programu: OP5
7. Žádost hokejové klubu ČEZ Motor České Budějovice (CBH2013 a.s.) o mimořádný finanční
příspěvek na hokejovou sezónu 2015/2016
8. Žádost Pro ARNY, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na ME v plavání v roce
2016
9. Žádost týmu vozíčkářů klubu FBC Štíři České Budějovice o mimořádnou dotaci na zakoupení
speciálního sportovního vozíku
10. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných
sportovců nad 18 let (pověření RM)
11. Informace z RM, ZM
12. Různé
Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění. (8/8/0/0)
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Schválený program:
1.

Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem
sportovní haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016
Přijato usnesení č. 4/2016 (10 - 10,0,0)
Ing. Tomáš Novák vstoupí v jednání s klubem FBC Štíři České Budějovice z.s., zjistí od
klubu doplňující informace k termínu pořádání turnaje play-off extraligy vozíčkářů
2015/2016 a prověří volnou kapacitu sportovní haly.
Ing. Tomáš Novák poukázal na nesystémovost při udělování slev na nájemném u
sportovních městských zařízení, nápad zapracovat přímo do nových ceníků sportovišť jasná
pravidla pro udělování slev na nájemném (např. třídenní akce 30% slevy apod.).

2.

Žádost TJ Koh-i-noor české Budějovice o mimořádný finanční příspěvek na sportovní
soutěž "Plavecká štafeta měst" spolu s bezplatným pronájmem 2 plaveckých drah,
žádost klubu o změnu podmínek při obsazování bazénu pro mimobudějovické školy
2.1

Sportovní akce "Štafeta měst ČR"
Přijato usnesení č. 6/2016 (10 - 10,0,0)
TJ Koh-i-noor České Budějovice žádá o mimořádný finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč
a bezplatný pronájem 2 plaveckých drah na plaveckou soutěž "Štafeta měst ČR", která je
naplánována dne 5.10.2016. Ing. Tomáš Novák konstatoval, že v naplánovaném termínu
pro pořádání sportovní akce je plavecký stadion uzavřen. Na zimním plaveckém stadionu
dojde v měsících červen - říjen 2016 k rozsáhlejší rekonstrukci velkého bazénu, v jednání je
i oprava tobogánu.
Jelikož akci nebude z důvodu rekonstrukce PS uspořádat, sportovní komise nedoporučuje
podpořit žádost o mimořádnou dotaci na sportovní akci.

2.2

Změna nastavených podmínek při obsazování bazénu školami
Usnesení nebylo přijato (10 - 0,10,0)
Dále ředitel českobudějovických sportovišť nastínil sportovní komisi systém přidělování
hodin pro výuku plavání škol. Předsedkyně plaveckého klubu Eva Šmausová žádá o změnu
podmínek pro přednostní obsazování bazénu školami v dopoledních hodinách (do 12:30)
a žádá o stejné podmínky pro budějovické i mimobudějovické školy. V této chvíli mají
přednost při obsazování dopoledních hodin budějovické školy.
Sportovní komise nedoporučuje Radě města České Budějovice schválit změnu usnesení pro
obsazování bazénu školami v dopoledních hodinách za stejných podmínek pro budějovické
i mimobudějovické školy.
Žádost sportovního klubu SK Meťák o poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku na sportovní akci "Inneband Cup - mezinárodní florbalový turnaj"
a poskytnutí možnosti slevy na vstup do plaveckého bazénu účastníkům turnaje

3.

3.1

Mimořádná dotace
Usnesení nebylo přijato (10 - 0,9,1)
Ing. Tomáš Novák informoval sportovní komisi, že klub byl upozorněn, že v naplánovaném
termínu pro pořádání sportovní akce "Inneband Cup" nebude s největší pravděpodobností
volná kapacita sportovní haly (extraliga volejbalu). Žadatel nestihl termín pro standardní
podání žádostí v rámci dotačního programu (OP4).
Sportovní komise nedoporučuje Radě města České Budějovice podpořit žádost sportovního
klubu SK Meťák o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na sportovní akci
"Inneband Cup - mezinárodní florbalový turnaj".
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3.2

Sleva na vstup do plaveckého bazénu
Usnesení nebylo přijato (8 - 0,8,0)
Sportovní komise nedoporučuje Radě města České Budějovice podpořit žádost sportovního
klubu SK Meťák o poskytnutí o mimořádné slevy na vstup do plaveckého bazénu
účastníkům turnaje sportovní akce "Inneband Cup“.

4.

Žádost Českého volejbalový svazu o poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku na Světovou ligu mužů ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016
Přijato usnesení č. 7/2016 (10 - 10,0,0)
V Radě města České Budějovice byl již schválen bezplatný pronájem Budvar arény pro
pořádání Světové ligy mužů ve volejbale 2016.
Sportovní komise doporučuje mimořádnou žádost podpořit a shodla se na tom, že by město
České Budějovice mělo spolupracovat s volejbalovým svazem pro uspořádání akce i v roce
2017 (garantovat uspořádání akce v dvouletém výhledu).

5.

Vyhodnocení dotačního programu: OP4
Přijato usnesení č. 8/2016 (11 - 8,0,3)
Podáno 61 žádostí, pro rok 2016 město rozděluje částku 500 000 Kč. Sportovní komise
prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.
V průběhu jednání dorazil Ing. Oldřich Souček. Změna hlasovacího poměru na 11.

6.

Vyhodnocení dotačního programu: OP5
Přijato usnesení č. 9/2016 (10 - 9,0,1)
Podáno 26 žádostí, pro rok 2016 město rozděluje částku 1 000 000 Kč. Proběhla diskuse
nad podanými žádostmi, některé podané projekty nenaplňovaly investiční charakter.
Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu
o hodnocení žádostí.
Jednání opustil Martin Brůha - změna hlasovacího poměru na 10.

7.

Žádost hokejové klubu ČEZ Motor České Budějovice (CBH2013 a.s.) o mimořádný
finanční příspěvek na hokejovou sezónu 2015/2016
Přijato usnesení č. 10/2016 (10 - 8,0,2)
Sportovní komise projednala tento bod a doporučuje mimořádnou žádost podpořit ve stejné
výši, jaká je požadována v žádosti.

8.

Žádost Pro ARNY, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku
na ME v plavání v roce 2016
Přijato usnesení č. 11/2016 (10 - 8,0,2)
Sportovní komise projednala tento bod a doporučuje mimořádnou žádost podpořit ve výši
35 000 Kč.

9.

Žádost týmu vozíčkářů klubu FBC Štíři České Budějovice o mimořádnou dotaci na
zakoupení speciálního sportovního vozíku
Žádost nebyla projednána, sportovní klub si podal žádost na nákup sportovního vozíku
v rámci standardního dotačního programu na podporu sportu v roce 2016.

10.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Předseda sportovní komise rozešle své nápady a připomínky ostatním členům sportovní
komise, každý člen zpracuje svá stanoviska. Konkrétní podoba Pravidel pro posuzování
mimořádných žádostí o dotace bude diskutována na dalším jednání sportovní komise.
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11.

Informace z RM, ZM
Informace ze ZM:
1) Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.
České Budějovice 2
2) Poskytnutí neinvestiční dotace pro děti a mládeže TJ Sokol České Budějovice za
reprezentaci města v roce 2015
3) Pozemky od SK Čtyři Dvory (předkupní právo města)
Informace z RM:
1) "Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice"
2) Pronájem Budvar arény pro pořádání Světové ligy mužů ve volejbale 2016
3) Volný vstup pro seniory do plaveckého bazénu jako podporu akce „PŘEPLAVME
SVŮJ LA MANCHE“

12.

Různé
Další jednání sportovní komise je naplánováno na 19.4.2016.

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.

3. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem
sportovní haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 4/2016:
sportovní komise rady města
p o v ě ř u j e
Ing. Tomáše Nováka, ředitele Sportovního zařízení města České Budějovice, p. o., aby s klubem FBC
Štíři České Budějovice z.s. vstoupil v jednání a zjistil doplňující informace k termínu pořádání turnaje
play-off extraligy vozíčkářů 2015/2016 a prověřil následnou volnou kapacitu sportovní haly.

K bodu: Sportovní akce "Štafeta měst ČR"
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 6/2016:
sportovní komise rady města
k o n s t a t u j e ,
že v naplánovaném termínu pro pořádní sportovní akce "Štafeta měst ČR" je plavecký stadion
z důvodu rekonstrukce uzavřen, akci nebude možno uspořádat, a z těchto důvodů nedoporučuje žádost
TJ Koh-i-noor České Budějovice o mimořádný příspěvek ve výši 6 000 Kč podpořit.

K bodu: Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku na Světovou ligu mužů ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 7/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice podpořit žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí
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mimořádného finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč na Světovou ligu mužů ve volejbale
v Českých Budějovicích v roce 2016 a doporučuje Radě města České Budějovice spolupracovat
s volejbalovým svazem pro uspořádání akce i v roce 2017.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP4
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 8/2016:
sportovní komise rady města
s c h v a l u j e
návrh rozdělení dotací na sportovní akce do opatření č. 4: "Příspěvku 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. 9/2016:
sportovní komise rady města
s c h v a l u j e
návrh rozdělení dotací na investice do opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí.

K bodu: Žádost hokejové klubu ČEZ Motor České Budějovice (CBH2013 a.s.) o mimořádný
finanční příspěvek na hokejovou sezónu 2015/2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 10/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice podpořit žádost hokejové klubu ČEZ Motor České Budějovice
(CBH2013 a.s.) o mimořádný finanční příspěvek ve výši 500 000 Kč bez DPH na hokejovou sezónu
2015/2016.

K bodu: Žádost Pro ARNY, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku
na ME v plavání v roce 2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 11/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice podpořit žádost žádost Pro ARNY, z.s. o poskytnutí
mimořádného finančního příspěvku na ME v plavání v roce 2016 ve výši 35 000 Kč.

V Českých Budějovicích dne 15. 3. 2016
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Mgr. Ing. Miroslav Šimek

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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