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OKRM/90/2016/Z/40 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 6. jednání sportovní komise rady města konaného dne 16. 6. 2016 

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

Steinbauer, Michal Šebek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Martin Brůha, Kryštof Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Mgr. Ing. Miroslav 

Šimek 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal 

 

Program jednání: 

1. Informace z RM 

2. Úprava Pravidel dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 v souvislosti 

s navýšeným rozpočtem určeným na podporu mládežnického sportu 

3. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

4. Žádost Basketbalového sportovního klubu České Budějovice o poskytnutí mimořádného 

finančního příspěvku v roce 2016 na akci "Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku" 

5. Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění. (6/6/0/0) 

 

Schválený program: 

1. Informace z RM 

1. Výsledek veřejné zakázky pod názvem "Fotbalový stadion - České Budějovice, stavební 

úpravy západní tribuny - komentátorská pracoviště" - zjednodušené podlimitní řízení 

2. Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za 

reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/2016 

3. Dispozice s majetkem města – pronájem pozemku parc. č. 3921 v k. ú. České Budějovice 

7, pod objektem loděnice u řeky Malše 

4. Dispozice s majetkem města – udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor 

v objektu občanské vybavenosti bez č. p. na parc. č. 1841 o výměře 269 m² v kat. území 

České Budějovice 7, areál TJ METEOR České Budějovice – pro pana Romana Pachtu, se 

sídlem nám. Přemysla Otakara II., 41/11, 370 01 České Budějovice, IČ 63901064 

5. Udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 2/2013 ze dne 24. 4. 2013 o příspěvkových 

organizacích - opravy dlažeb vany plaveckého bazénu 
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6. Realizace ledového kluziště v rámci Adventních trhů 2016 

7. Dispozice s majetkem města - zařazení SKV - sportovní klub vozíčkářů Králové České 

Budějovice, do snížené sazby za pronájmy ledových ploch v Budvar aréně od 1. 8. 2016 do 

30. 4. 2017 

8. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 

2015 

9. Jmenování do funkce vedoucího odboru školství a tělovýchovy MMČB 

10. Rozpočtové opatření číslo 82 (přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář 

primátora určených na nákup ostatních služeb – inzerce a propagace ve prospěch rozpočtu 

běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy na podporu mládežnického sportu v rámci 

dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 dle Směrnice č. 6/2015 ve výši 

12.100.000 Kč) 

2. Úprava Pravidel dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 v souvislosti 

s navýšeným rozpočtem určeným na podporu mládežnického sportu 

Přijato usnesení č. 19/2016 (7 - 7,0,0) 

Michal Šebek vysvětlil důvod navýšení prostředků v rozpočtu OŠT určených na podporu 

mládežnického sportu s alokací ve výši 12,1 milionu Kč. 

Zazněly návrhy na úpravu věkové hranice 18 let a rozšířit věk i na juniory, kteří sice jsou 

starší 18 let, ale stále ještě hrají za juniorská mužstva (až do věku 23 let). 

Mezi nejdiskutovanějšími body týkající se úpravy samotných Pravidel na podporu 

sportu patřilo vymezení uznatelných nákladů. 

V průběhu jednání přišel Jan Hrdý - změna hlasovacího poměru na 7. 

3. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

Tento bod byl po domluvě odložen na další jednání SK. 

Jednání opustil Jaroslav Berka - změna hlasovacího poměru na 6. 

4. Žádost Basketbalového sportovního klubu České Budějovice o poskytnutí 

mimořádného finančního příspěvku v roce 2016 na akci "Náměstí se hýbe aneb 

Sportem do školního roku" 

Přijato usnesení č. 20/2016 (6 - 6,0,0) 

Michal Šebek představil zamýšlenou sportovní akci, která proběhne na sklonku prázdnin na 

náměstí Přemysla Otakara II. Vznikl zajímavý nápad vytvořit z této akce každoroční 

tradici, kterou by zaštiťovala samotná sportovní komise. Sportovní komise doporučuje 

poskytnout mimořádný příspěvek na sportovní akci "Náměstí se hýbe aneb Sportem do 

školního roku". 

5. Různé 

Další jednání sportovní komise je naplánováno na 28.6.2016 od 16:00 ve sportovním areálu 

TJ Dynama České Budějovice 

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. 

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

K bodu:  Úprava Pravidel dotačního programu na podporu sportu v roce 2016 v souvislosti 

s navýšeným rozpočtem určeným na podporu mládežnického sportu 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 19/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice odsouhlasit upravená Pravidla dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sportu v roce 2016. 
 

K bodu:  Žádost Basketbalového sportovního klubu České Budějovice o poskytnutí 

mimořádného finančního příspěvku v roce 2016 na akci "Náměstí se hýbe aneb 

Sportem do školního roku" 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 20/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice poskytnout neinvestiční příspěvek na sportovní akci "Náměstí se hýbe 

aneb Sportem do školního roku" ve výši 50 000 Kč. 

 

V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2016 

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

Ověřil(a): Michal Šebek 

 

                 v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


