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Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 9. jednání sportovní komise rady města konaného dne 20. 9. 2016
Přítomni:

Jaroslav Berka, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer, Kryštof
Kratochvíl, Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Vojtěch Zach

Omluveni:

Martin Brůha, Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek

Nepřítomni:
Hosté:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z RM, ZM
Mimořádné ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za umístění na Letních
paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru
Žádost klubu SK JUDO České Budějovice z.s. o mimořádný finanční příspěvek pro
sportovce Miloše Černého na účast na Mistrovství světa veteránů v judo v USA v roce 2016
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných
sportovců nad 18 let (pověření RM)
Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2017
Různé

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

Schválený program:
1.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 27/2016 (7 - 7,0,0)
Informace z RM:
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
Informace z RM + ZM:
Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2, výzva 2: "Příspěvek na podporu
mládežnických preferovaných klubů"
V průběhu jednání přišel Vojtěch Zach - změna hlasovacího poměru na 7.
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2.

Mimořádné ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za umístění na Letních
paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru
Přijato usnesení č. 28/2016 (7 - 6,0,1)
Iniciativa Zastupitelstva města České Budějovice vycházející z návrhu radního Michala
Šebka, aby úspěšní paralympici Arnošt Petráček a Běla Třebínová byli oceněni za
medailová umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru.
Arnošt Petráček ovládl ve své kategorii závod na 50 metrů znak a vybojoval v Brazílii pro
český tým jediné zlato. Běla Třebínová získala bronz v závodě na 50 metrů volným
způsobem a stříbro na 50 metrů znak.
Ve sportovní komisi proběhla diskuse ohledně výše odměn pro sportovce.
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip oznámil, že je trenérem sportovce Arnošta
Petráčka a zdržel se hlasování.

3.

Žádost klubu SK JUDO České Budějovice z.s. o mimořádný finanční příspěvek pro
sportovce Miloše Černého na účast na Mistrovství světa veteránů v judo v USA v roce
2016
Usnesení nebylo přijato (7 - 0,6,1)
Sportovní komise projednala žádost sportovního klubu JUDO České Budějovice z.s.
ohledně sportovce Miloše Černého a nedoporučila Radě města tuto žádost podpořit
s ohledem na připravované Pravidla týkající se mimořádných žádostí. Pravidla počítají
s tím, že si žadatel bude žádat o mimořádnou dotaci za reprezentaci až po skončení konání
významné sportovní akce, oceňovány budou měřitelné výsledky.

4.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Do pravidel byl doplněn časový harmonogram výběru žádostí a hodnocení, sportovní
komise budou vybírat žádosti čtvrtletně, vyhodnocení proběhne do konce následující
měsíce:
1. příjem žádostí za leden - duben
2. příjem žádostí za květen - srpen
3. příjem žádostí září – prosinec
V říjnovém jednání budou doplněny tabulky sportů dle preferencí (význačnosti
a oblíbenosti ve městě České Budějovice) a finanční stropy. Funkčnost pravidel bude
předvedena na modelových příkladech.
Jednání opustil Jan Hrdý, změna hlasovacího poměru na 6.

5.

Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017
Pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2017 budou projednána na dalším
jednání SK.

6.

Různé
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip informoval ostatní členy SK o zprávě, kterou
obdržel od p. Horáka ze sportovního klubu Pedagog. SK Pedagog začal spolupráci se ZŠ E.
Destinové - probíhá zde kroužek "Sportuj s námi", který je otevřen všem dětem zadarmo.
Další jednání sportovní komise proběhne dne 12.10.2016 od 16:00.

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.

9. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:15 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM, ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 27/2016:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města a Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Mimořádné ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za umístění na Letních
paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 28/2016:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice poskytnout finanční příspěvek
1.
Arnoštovi Petráčkovi za 1. místo v závodě na 50 metrů znak ve výši 100 000 Kč,
2.
Běle Třebínové za 2. místo v závodě na 50 metrů znak a za 3. místo v závodě na 50 metrů volný
způsob ve výši 90 000 Kč,
jako odměnu za významné umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru.

V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2016
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Vojtěch Zach

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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