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OKRM/71/2017/Z/35 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 25. 4. 2017 

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

Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav Šimek, 

Vojtěch Zach 

Omluveni: Martin Brůha 

Nepřítomni: Mgr. Jan Steinbauer 

Hosté:  

 

Program jednání: 

 

1)  Informace z RM 

2)  Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

3)  Vyhodnocení dotačního programu: OP6 

4)  Vyhodnocení dotačního programu: OP2 

5)  Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

6)  Různé 

 

Program jednání byl upraven (prohození bodů). 

 

Schválený program: 

1. Informace z RM 

Tento bod nebyl projednán. 

2. Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

Přijato usnesení č. 16/2017 (8 - 8,0,0) 

Podáno 32 žádostí, pro rok 2017 město rozděluje částku 7 300 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

Některým klubům byl částečně ponížen koeficient. Seznam klubů, u kterých k ponížení 

koeficientu došlo, je součástí Protokolu o hodnocení žádostí spolu s jejím zdůvodněním. 

Klub Rugby Club České Budějovice, z.s. nedoložil potvrzený počet dětí a mládeže od 

svazu, žadatel toto zdůvodnil tím, že účast mládeže kategorie až do kategorie U14 není 

podmíněna hráčskou licencí, i tak kategorie U12 a U10 mohou figurovat v celostátních 
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soutěžích. Sportovní komise doporučuje, aby si žadatel pro příští roky podal žádost do OP3, 

kde bude naplňovat veškeré podmínky. 

Tanec/taneční a gymnastika má výjimku, kategorie budou zohledněny do věku 18 let dětí 

a mládeže, ač jsou některé kategorie vypisovány již od 16 let jako dospělé. 

Ve sportovní komisi zazněly hlasy, aby pro další roky byla navrácena hranice věku pro dětí 

a mládež do 18 let, případně ponechat rozšířenou věkovou hranici do 23 let jen pro OP2. 

Většina sportovních disciplín má věkovou hranici pro přechod do sportu dospělých v 18, 

maximálně 19 letech. 

Kryštof Kratochvíl nehlasoval. 

Jednání opustili Jan Kotnauer a Michal Šebek - změna hlasovacího poměru na 7. 

3. Vyhodnocení dotačního programu: OP6 

Přijato usnesení č. 17/2017 (7 - 7,0,0) 

Podáno 5 žádostí, pro rok 2017 město rozděluje částku 500 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.  

Žadatel Rugby Club České Budějovice, z.s. je zatím bez tréninků a evidence členů u svazu, 

v průběhu tohoto roku se bude snažit dát dohromady tým pro quad rugby. Z tohoto důvodu 

bohužel nemohli být zařazeni do dalšího procesu hodnocení  Sportovní komise je 

připravena podpořit jejich případnou mimořádnou žádost např. na nákup speciálního vozíku 

adresovanou na Radu města České Budějovice. 

Nevyčerpanou částku doporučuje převést na položku "Mimořádné dotace dle RM/ZM" 

v rámci odboru OŠT na mimořádné žádosti přijaté mimo dotační program na podporu 

sportu. 

4. Vyhodnocení dotačního programu: OP2 

Přijato usnesení č. 18/2017 (7 - 7,0,0) 

Podány 3 žádostí, pro rok 2017 město rozděluje částku 4 500 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

5. Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

Přijato usnesení č. 19/2017 (7 - 7,0,0) 

Podáno 22 žádostí, pro rok 2017 město rozděluje částku 900 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

Klub HESU - České Budějovice, z.s. není po kontrole ze strany sportovní komise přihlášen 

do soutěží. 

Mgr. Ing. Miroslav Šimek nehlasoval. 

6. Různé 

Termín dalšího jednání sportovní komise nebyl upřesněn. 

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 18:30 hod. 

 

 

 



3 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 16/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 

1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení 

žádostí v předloženém znění. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP6 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 17/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
1. Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 

6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" dle Protokolu o hodnocení 

žádostí v předloženém znění. 

2. Radě města České Budějovice převést nevyčerpanou dotaci na položku "3751 - 

Nespecifikované rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM" v rámci odboru OŠT na mimořádné 

žádosti přijaté mimo dotační program na podporu sportu. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP2 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 2: 

"Příspěvku na činnost mládežnických preferovaných klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí 

v předloženém znění. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 19/2017: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 3: 

"Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí 

v předloženém znění. 
 

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2017 

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

Ověřil(a): Mgr. Ing. Miroslav Šimek              v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


