OKRM/3/2017/Z/2
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 3. 1. 2017
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni: Michal Šebek
Hosté:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Informace z RM, ZM
Žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční příspěvek na sportovní akci
"Budějovický Mercury maratón" v roce 2017
Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování významných
sportovců nad 18 let (pověření RM)
Různé

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (10/10/0/0)

Schválený program:
1.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 1/2017 (9 - 9,0,0)
Informace ze ZM:
1. Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.
České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení
2. Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města
České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017
Informace z RM:
1. Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017
2. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských
olympioniků na rok 2017
3. Žádost tanečního páru Matěje Zimmermanna a Andrey Strnadové o mimořádný finanční
příspěvek na sportovní činnost v roce 2016/2017
4. Ceníky sportovišť ve správě Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové
organizace, s platností od 1. 1. 2017
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5. Souhlas s přijetím účelového daru pro Základní školu, E. Destinové 46, České
Budějovice od FOTBALOVÉ MLÁDEŽNICKÉ AKADEMIE, z. s., České Budějovice
6. „Přístavba tělocvičny ZŠ O. Nedbala – České Budějovice – dohoda o změně závazku “ dohoda
7. Přednostní obsazení ledové plochy Budvar arény pro pořádání Mistrovství České
republiky žactva v krasobruslení ve dnech 4.-5. 3. 2017
8. Uspořádání mezinárodního hokejového turnaje Czech Hockey Games 2017 v Budvar
aréně v Českých Budějovicích
9. Poskytnutí cen do tomboly Plesu města (bazén, sauna)
10. Poskytnutí jednorázových vstupenek do bazénu pro koledníky Tříkrálové sbírky pro rok
2017
11. Žádost Městské policie České Budějovice o poskytnutí permanentních vstupenek na
plavecký stadion pro rok 2017

2.

Žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční příspěvek na
sportovní akci "Budějovický Mercury maratón" v roce 2017
Přijato usnesení č. 2/2017 (10 - 9,0,1)
Sportovní akce, která se uskuteční v měsíci lednu nemá možnost se zapojit do standardního
dotačního programu, jelikož výběr žádostí proběhne v měsíci únoru. Sportovní akce má již
několikátou tradici, tentokrát nabídne i mezinárodní obsazení.
Mgr. Ing. Miroslav Šimek oznámil, že je statutárním zástupcem Jihočeského klubu
maratonců, z.s. a zdržel se hlasování.

3.

Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
Přijato usnesení č. 3/2017 (10 - 10,0,0)
Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip znovu otevřel diskusi ohledně Pravidel na
posuzování mimořádných žádostí, původní znění Pravidel nebylo v Radě města České
Budějovice schváleno. Sportovní komise zapracovala připomínky, upravenou verzi nechá
schválit na dalším jednání RM.
Tabulku s kritérii (mechanismus výpočtu dotace - rozdělení sportovních odvětví, nastavení
finančních stropů na základě významu sportovní soutěže) si ponechá sportovní komise pro
své interní rozhodování.

4.

Různé
Člen sportovní komise Jaroslav Berka připomněl ostatním členům úkol z RM o vytvoření
Koncepce spotu ve městě České Budějovice.
Sportovní komise definuje základní body, témata, čím by se měla koncepce zabývat, je
otázkou, zda zadat vypracování tohoto strategického dokumentu externě.
Spolu s koncepcí města má město České Budějovice povinnost se změnou zákonu č.
115/2016 o podpoře sportu vytvořit Plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění.
Plán rozvoje sportu zpracuje obec poprvé 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do
konce I. pololetí roku 2018.
Členům sportovní komise bude rozposlán Zákon o podpoře sportu.
Další jednání sportovní komise se uskuteční dne 2.2.2017 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.

1. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 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. 1/2017:
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: Žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční příspěvek sportovní
akci "Budějovický Mercury maratón" v roce 2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 2/2017:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit žádost Jihočeského klubu maratonců z.s. o mimořádný finanční
příspěvek sportovní akci "Budějovický Mercury maratón" v roce 2017 ve výši 20 000 Kč.

K bodu: Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování
významných sportovců nad 18 let (pověření RM)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 3/2017:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních
žádostí a oceňování významných sportovců nad 18 let v upraveném znění.

V Českých Budějovicích dne 3. 1. 2017
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Ing. Oldřich Souček

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise

3

