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Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 8. jednání sportovní komise rady města konaného dne 25. 8. 2016
Přítomni:

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

Omluveni:

Jaroslav Kotnauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Miroslav Bína, MBA, Ing. Adolf Lísal, Ing. Tomáš Novák

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Představení nového vedoucího odboru OŠT Mgr. Miroslava Bíny, MBA
Informace z RM
Vyhodnocení dotačního programu: OP2 (2. výzva)
Žádost Triatlonového sportovního klubu České Budějovice z.s. o mimořádný finanční příspěvek
pro sportovkyni Simonu Šimůnkovou na účast na Mistrovství světa v aquatlonu a triatlonu
v Mexiku v roce 2016
Žádost SK Nemanice, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na rekonstrukci
dětského hřiště v areálu fotbalového klubu v roce 2016
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných
sportovců nad 18 let (pověření RM)
Rozpočet na rok 2017
Různé

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

Schválený program:
1.

Představení nového vedoucího odboru OŠT Mgr. Miroslava Bíny, MBA
Na úvod jednání došlo ke krátkému představení nového vedoucího OŠT Mgr. Miroslava
Bíny, MBA, který nahradil ve funkci Mgr. Bc. Dagmar Koubovou.

2.

Informace z RM
1. Žádost sdružení KONTAKT České Budějovice, z. s. - spolek pro volnočasové aktivity,
rehabilitaci a sport bez bariér o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí provozních
nákladů v hlavní oblasti „celoroční výuka plavání osob s postižením“ v roce 2016 schválena dotace ve výši 50 000 Kč
2. Vyhodnocení činnosti sportovní komise za 1. pololetí roku 2016
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3.

Vyhodnocení dotačního programu: OP2 (2. výzva)
Přijato usnesení č. 23/2016 (9 - 8,0,1)
Ve sportovní komisi proběhla diskuse ohledně poměru v rozdělování dotace mezi 3
preferované kluby: Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s., Volejbalový klub
České Budějovice, z.s. a HC České Budějovice, z.s.
Podány 3 žádosti, pro rok 2016 v 2. výzvě město rozděluje částku 12 100 000 Kč.
Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu
o hodnocení žádostí.
V průběhu jednání přišel Michal Šebek - změna hlasovacího poměru na 8.

4.

Žádost Triatlonového sportovního klubu České Budějovice z.s. o mimořádný finanční
příspěvek pro sportovkyni Simonu Šimůnkovou na účast na Mistrovství světa
v aquatlonu a triatlonu v Mexiku v roce 2016
Přijato usnesení č. 24/2016 (9 - 9,0,0)
Sportovní komise projednala žádost Triatlonového sportovního klubu České Budějovice
z.s. ohledně juniorské sportovkyně Simony Šimůnkové doporučila Radě města tuto žádost
podpořit v ponížené částce ve výši 25 000 Kč.
Simona Šimůnková se nominovala na MS v aquatlonu a triatlonu v Mexiku.
V průběhu jednání přišel Ing. Oldřich Souček - změna hlasovacího poměru na 9.

5.

Žádost SK Nemanice, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
rekonstrukci dětského hřiště v areálu fotbalového klubu v roce 2016
Přijato usnesení č. 25/2016 (8 - 8,0,0)
Sportovní komise projednala žádost SK Nemanice, z.s. ohledně rekonstrukce dětského
hřiště ve fotbalovém areálu a žádá o postoupení žádosti na věcně příslušný odbor zabývající
se volnočasovými aktivitami.
Jednání opustil Vojtěch Zach, změna hlasovacího poměru na 8.

6.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip předloží na dalším jednání finální verzi pravidel
včetně časového harmonogramu a tabulky sportů dle preferencí, význačnosti a oblíbenosti
ve městě České Budějovice.

7.

Rozpočet na rok 2017
Přijato usnesení č. 26/2016 (8 - 8,0,0)
Sportovní komise diskutovala ohledně rozpočtu na rok 2017 a její alokace v rámci sportu.
Ve sportovní komisi došlo ke shodě ohledně potřeby celkového navýšení do sportovního
odvětví.
Ing. Tomáš Novák pohovořil o stávající rekonstrukci plaveckého bazénu, v roce 2017
proběhne druhá etapa rekonstrukce ve stejném období jako v roce 2016.

8.

Různé
Radní pro sport Michal Šebek pozval členy SK na sportovní akci "Náměstí se hýbe", která
proběhne dne 31.8.2016 na náměstí Přemysla Otakara II. Pozvánka bude členům rozeslána.
Kryštof Kratochvíl pozval členy SK na otevření horolezecké stěny Lannovka spolu
s vybudovanou novou boulderovou stěnou.

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.

8. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:35 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP2 (2. výzva)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 23/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 2, výzva 2:
"Příspěvku na činnost mládežnických preferovaných klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí
v předloženém znění.

K bodu: Žádost Triatlonového sportovního klubu České Budějovice z.s. o mimořádný finanční
příspěvek pro sportovkyni Simonu Šimůnkovou na účast na Mistrovství světa
v aquatlonu a triatlonu v Mexiku v roce 2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 24/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice poskytnout finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč Triatlonovému
sportovnímu klubu České Budějovice z.s. na pokrytí nákladů pro juniorskou svěřenkyni Simonu
Šimůnkovou, která jako reprezentantka ČR je nominována na MS v aquatlonu a triatlonu.

K bodu: Žádost SK Nemanice, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
rekonstrukci dětského hřiště v areálu fotbalového klubu v roce 2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 25/2016:
sportovní komise rady města
k o n s t a t u j e ,
že předložená žádost ohledně rekonstrukce dětského hřiště nepřísluší do kompetence sportovní komise
a požaduje postoupení na věcně příslušný odbor zabývající se volnočasovými aktivitami.

K bodu: Rozpočet na rok 2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 26/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice
1.
navýšit alokovanou částku v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2017 na
15 mil. Kč (14 mil. Kč/běžné výdaje, 1 mil. Kč/kapitálové výdaje),
2.
navýšit alokovanou částku v rámci preferovaných klubů na 15. mil. Kč,
3.
navýšit rozpočet příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice p.o.
o 5 mil. Kč.
v rámci rozpočtu města České Budějovice na rok 2017.

V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2016
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Michal Šebek
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v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise

