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ZÁPIS
z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 17. 5. 2016
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Kryštof Kratochvíl, Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Omluveni:

Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Vojtěch Zach

Nepřítomni:
Hosté:

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Představení nového člena sportovní komise
Informace z RM, ZM
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Různé
Prohlídka centra Lannovka, představení činnosti jednoty Orel České Budějovice

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění. (7/7/0/0)

Schválený program:
1.

Představení nového člena sportovní komise
Ve složení sportovní komise došlo ke změně - místo Pavla Haišmana byl zvolen v Radě
města České Budějovice jako jedenáctý člen Jaroslav Kotnauer.
Proběhlo krátké představení nového člena sportovní komise.

2.

Informace z RM, ZM
Informace z RM:
1) Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Fotbalový stadion - České Budějovice, stavební
úpravy západní tribuny - komentátorská pracoviště"
2) Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České
Budějovice" - otevřené řízení
3) Schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Sportovní zařízení města
České Budějovice
4) Ceník služeb letní plovárny pro sezonu 2016
5) Poskytnutí volných vstupů na letní plovárnu pro dětské závodníky akce „Mistrovství
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České republiky dětské hry Plamen a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v požárním sportu“
6) Změna ve složení Sportovní a Památkové komise Rady města České Budějovice
7) Doc. Kozlová informovala členy rady města o jednání se zástupci HC
ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, z. s., dne 27. 4. 2016.
Informace ze ZM (předcházelo projednání v RM):
1) Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci "Barvám
neutečeš" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 2016
2) Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů"
3) Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických
preferovaných klubů"
4) Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických
sportovních klubů"
5) Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
6) Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 5. ročník
mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu;
EUROGYM 2016
V průběhu jednání dorazil Jan Hrdý. Změna hlasovacího poměru na 8.

3.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip představil základní představu o posuzování
mimořádných žádostí.
Základní rozdělení:
1) Individuální žádosti jednotlivci nad 18 let
Budou zde posuzovány a hodnoceny následující parametry:
bydliště v ČB
člen budějovického klubu
dlouhodobá reprezentace města České Budějovice
pomocné hledisko - ekonomické zázemí (student vs. pracující)
druh soutěže: olympiáda/MS, ME, další významné soutěže (světové a evrop. poháry)
nebude podporována sportovní příprava, ale účast na konkrétní sportovní akci (již
proběhlá nebo jistá kvalifikace/nominace)
2) Družstva
Budou zde posuzovány a hodnoceny následující parametry:
sídlo v ČB
sídlo mimo ČB, ale sportovní akce se odehraje na území ČB (světová liga ve
volejbale, 1/2maraton apod.)
druh a význam soutěže
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3) Individuální žádost juniorů mající významný výsledek v seniorských soutěžích
žádost bude podána pouze prostřednictvím klubu z ČB
4) Individuální žádosti sportovců pod 15 let - bez příspěvku
již zde program na oceňování dětí do 18 let běží = Reprezentace dětí a mládeže do 18
let
Ostatní členové sportovní komise zašlou k navrženým Pravidlům připomínky, finální verze
bude schválena na červnovém jednání.

4.

Různé
Členům sportovní komise budou rozposlány vzorové koncepce sportu z Brna a Jihočeského
kraje.
Další jednání sportovní komise je naplánováno na 28.6.2016 od 16:00 ve sportovním areálu
TJ Dynama České Budějovice.

5.

Prohlídka centra Lannovka, představení činnosti jednoty Orel České Budějovice
Člen sportovní komise Kryštof Kratochvíl provedl členy po sportovním areálu lezecké
stěny Lannovka (stěna, boulder). Přiblížil členům tuto sportovní disciplínu, vysvětlil systém
lezení a pohovořil o celkovém chodu jednoty Orel České Budějovice a významu ve městě.

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.

5. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.
Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2016
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Martin Brůha

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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