OKRM/89/2017/Z/44
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 6. jednání sportovní komise rady města konaného dne 8. 6. 2017
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Ing. Oldřich Souček,
Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Omluveni:

Jaroslav Kotnauer, Kryštof Kratochvíl, Michal Šebek, Vojtěch Zach

Nepřítomni:
Hosté:

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2016
Informace z RM, ZM
Stanovisko sportovní komise k územní studii „Čtyři Dvory – V. Talicha“ v k.ú. České Budějovice
2
Žádost Future4sport z.s. o mimořádný finanční příspěvek pro Baboru Kucianovou na
sportovní přípravu v krasobruslení v sezóně 2017/2018
Žádost Jiřího Průši o mimořádný finanční příspěvek na sportovní přípravu v thajském boxu pro
Josefa Talafouse v sezóně 2017
Různé

Program jednání byl upraven (prohození bodů).

Schválený program:
1.

Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2016
Přijato usnesení č. 20/2017 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise se seznámila se zprávou k vyhodnocení dotačního programu na podporu
sportu v roce 2016.

2.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 21/2017 (7 - 7,0,0)
Informace z RM:
1. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce
2016
2. Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost
mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/2018
3. Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - VIII. ročník sportovní
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akce Primátorky
4. Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton
České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců
5. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 - OP1, OP2, OP3 a OP6
6. Žádost o dotaci na projekt "Cyklostezka v úseku ulic Horákové – Strakonická v Českých
Budějovicích", "Cyklostezka U Lávky, České Budějovice", "Cyklostezka Rožnov – Včelná,
k. ú. Č. Budějovice 7 – I. etapa", 7. 7. Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Cyklostezka
– trasa „E“ – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“ –
otevřené řízení
8. Žádost Českého volejbalového svazu o podporu mezinárodních sportovních akcí
v Českých Budějovicích - Světová liga mužů ve volejbalu; Mistrovství světa ve volejbalu
mužů do 21 let
9. Neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Mistrovství jižních Čech 2017 ve
sportovním tanci - změna usnesení
10. Aktualizace studie pro zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy
pravého křídla plaveckého stadionu v Českých Budějovicích“
11. Strategický plán - sportovní část
Informace ze ZM:
1. Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních klubů"
2. Multifunkční centrum Dlouhá louka - seznámení zastupitelů se studií

3.

Stanovisko sportovní komise k územní studii „Čtyři Dvory – V. Talicha“ v k.ú. České
Budějovice 2
Přijato usnesení č. 22/2017 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise si prostudovala zaslané materiály z odboru územního plánování
k územní studii „Čtyři Dvory – V. Talicha“ v k.ú. České Budějovice. V návrhu je využití
části stávajícího sportoviště jako plochy pro bydlení včetně propojení ulic J. Opletala
a Poručíka Vondráška, který je v souladu s územním plánem.
Sportovní komise vyslovila nesouhlas, aby docházelo k úbytku sportovních ploch ve městě,
zejména pak na levém břehu Vltavy.

4.

Žádost Future4sport z.s. o mimořádný finanční příspěvek pro Baboru Kucianovou na
sportovní přípravu v krasobruslení v sezóně 2017/2018
Usnesení nebylo přijato (6 - 2,4,0)
K podané žádosti Futere4sport proběhla široká diskuse, zejména pak zaznívaly rozporuplné
názory k tomu, že krasobruslařka Barbora Kuciánová soutěží za Bruslařský klub, ale
podaná žádost je za Future4sport. Bruslařský klub má navrženou částku v ZM na celoroční
činnost dětí a mládeže, jejíž součástí je i mladá krasobruslařka. Za výsledky na MČR v roce
2017 budou sportovci oceňováni na počátku roku 2018.
Jednání opustil Mgr. Ing. Miroslav Šimek - změna hlasovacího poměru na 6.

5.

Žádost Jiřího Průši o mimořádný finanční příspěvek na sportovní přípravu
v thajském boxu pro Josefa Talafouse v sezóně 2017
Přijato usnesení č. 23/2017 (6 - 6,0,0)
Sportovní komise prošla žádost, ocenila dosavadní výsledky mladého sportovce. V rámci
schválených Pravidel sportovní komise pro posuzování mimořádných žádostí doporučuje,
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aby si sportovec Jan Talafous zažádal o poskytnutí dotace až za konkrétní výsledek v roce
2017.

6.

Různé
Přijato usnesení č. 25/2017 (6 - 6,0,0)
Mgr. Jan Steinbauer upozornil na možnost čerpání dotace z kraje ve výši 10 mil. Kč na
seniorský výkonnostní sport. Dále informovoval ostatní členy SK, že v budoucnu bude
ČUS vyhlašovat sportovce okresu České Budějovice.
Na závěr jednání se sportovní komise vrátila k debatě ohledně Multifunkčního centra
Dlouhá louka. Podle posledních informací si Atelier 8000 pozval sportovní zástupce, kteří
halu využívají. Bylo upozorněno na to, že nynější návrh uškodí atletům, koridor je umístěn
v patře, má méně drah, není počítáno s doskočištěm do dálky a výšky.
Další jednání je předběžně naplánováno na poslední týden v srpnu.

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 17:30 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu na podporu sportu v roce 2016
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 20/2017:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016.

K bodu: Informace z RM, ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. : 21/2017
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady a Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Stanovisko sportovní komise k územní studii „Čtyři Dvory – V. Talicha“ v k.ú. České
Budějovice 2
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 22/2017:
sportovní komise rady města
v y j a d ř u j e
nesouhlas, aby docházelo k úbytku sportovních ploch ve městě České Budějovice zejména pak na
levém břehu Vltavy a tedy zaujímá negativní stanovisko k navrhované územní studii „Čtyři Dvory –
V. Talicha“ v k.ú. České Budějovice 2 a využití stávající sportovní plochy pro bydlení včetně
propojení ulic.
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K bodu: Žádost Jiřího Průši o mimořádný finanční příspěvek na sportovní přípravu
v thajském boxu pro Josefa Talafouse v sezóně 2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 23/2017:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice, aby podpořila žádost Josefa Talafouse po absolvování naplánovaných
turnajů v roce 2017 a ocenila až jeho výsledek.

K bodu: Různé
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 25/2017:
sportovní komise rady města
p o v ě ř u j e
předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa, aby zjistil aktuální informace k Multifunkční centru
Dlouhá louka a informoval ostatní členy sportovní komise.

V Českých Budějovicích dne 8. 6. 2017
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Jaroslav Berka

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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