OKRM/118/2017/Z/57
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 8. jednání sportovní komise rady města konaného dne 19. 9. 2017
Přítomni:

Jaroslav Berka, Mgr. Jiří Filip, Jaroslav Kotnauer, Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan
Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Omluveni:

Jan Hrdý, Kryštof Kratochvíl

Nepřítomni: Martin Brůha, Vojtěch Zach
Hosté:

Ing. David Štojdl, Mgr. Barbora Čížková, Ing. Jiří Kratochvíl

Program jednání:
1. Prezentace florbalového klubu FBC Štíři, z.s.
2. Informace z RM, ZM
3. Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu - rozšíření preferovaných sportů v OP2
4. Připomínky k návrhu nové Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města
5. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018
(diskuse nad úpravami)
6. Různé
Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (7/7/0/0)

Schválený program:
1.

Prezentace florbalového klubu FBC Štíři, z.s.
Na jednání sportovní komise se dostavili zástupci florbalového klubu FBC Štíři České Budějovice Ing. Jiří
Kratochvíl a Mgr. Barbora Čížková.
Florbalová základna v České republice čítá 80 000 aktivních členů, s rostoucí základnou jde ruku v ruce
změna herního systému a předpisů. Posledního MS se účastnilo 48 zemí světa. V roce 2018 se odehraje MS
ve florbale v Praze v O2 aréně, po celé ČR se počítá se výstavbou fanzón. Díky této sportovní akci se
očekává ještě větší expanze florbalu.
Klub Štírů disponuje 400 aktivních členů v mládežnických kategoriích, do soutěží je zapojeno 20 týmů.
Klub zajišťuje 60 tréninkových hodin týdně v různých tělocvičnách v ČB a jeho okolí. Florbalisté se
neustále potýkají s nedostatkem sportovních prostor, pro hraní ligových soutěží splňují parametry jen 3
tělocvičny, některé nejsou v katastrálním území města České Budějovice, všesportovní hala nemá
dostatečnou kapacitu pro poptávku. S plánovanou výstavbou nové všesportovní haly si klub slibuje větší
využití druhé tělocvičny.
Nejvyšší soutěž hrají dorostenci a junioři, muži i ženy hrají 3. nejvyšší soutěž. V roce 2018 je počítáno
s rozpočtem ve výši 3,6 mil. Kč (členské příspěvky, dotace a sponzoring), velká část nákladů jde na pokrytí
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trenérské činnosti a nájmu, dále je nutné z rozpočtu zajistit cestovné na zápasy. Náklady na soustředění si
členi hradí sami. Sportovní klub žádá o zařazení mezi preferované kluby, tak aby jim to zajistilo
větší finanční stabilitu (vyšší dotace) a společenskou prestiž (přednost při obsazování hal a tělocvičen).
Zástupci Štírů vyslovili požadavek o dotaci ve srovnatelné výši přidělovaný pro volejbalový klub.
Po prezentaci byl vyhrazen prostor pro dotazy členů sportovních klubů. V průběhu projednávání
tohoto bodu přišel Ing. Oldřich Souček a Michal Šebek.
2.

Informace z RM, ZM

Přijato usnesení č. 29/2017 (7 - 7,0,0)
Informace ze ZM:



Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města
České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/2017



Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice



Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích

Informace z RM:



Žádost Petry Krejčové o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku za účast na mezinárodním závodě
v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii v roce 2017



Stavební úpravy pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích - projektová dokumentace dodatek č. 1



"Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice - PD"- dodatek č. 2



Neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Jízda pro zdraví; Mistrovství Evropy studentů v go

3.

Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu - rozšíření preferovaných sportů v OP2
Přijato usnesení č. 30/2017 (7 - 7,0,0)
Ve sportovní komisi proběhla rozsáhlá diskuse ohledně možnosti zařazení florbalového klubu FBC Štíři do
opatření č. 2, tedy mezi preferované sporty a kluby: volejbalu - Volejbalový klub České Budějovice, z.s. ,
fotbalu - Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. a hokeje - HC České Budějovice, z.s.
Sportovní komise se shodla na tom, že florbalový klub ještě nedosahuje požadované výkonnosti, aby byl
zařazen do OP2. Zároveň souhlasí s tím, že si klub pro své nasazení zaslouží mimořádnou dotaci pro další
rozvíjení svých sportovních aktivit. Ústní požadavek o navýšení dotace (o cca 700 tis. Kč) na celoroční
činnosti dětí a mládeže na úroveň dotace VK ČB pokládají členové SK za příliš vysoký.

4.

Připomínky k návrhu nové Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města
Přijato usnesení č. 31/2017 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise nemá připomínky k nové Směrnici.

5.

Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce
2018 (diskuse nad úpravami)
Sportovní komise se shodla, že v Pravidlech na další rok 2018 zásadní změny provádět nebude, metodika
přidělování dotací zůstane stejná jako v předchozích letech. Na dalším jednání sportovní komise projde
zapracované dílčí změny.
2

6.

Různé
Přijato usnesení č. 32/2017 (7 - 7,0,0)



Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice - na metodické vedení plánu bude vypsáno výběrové řízení.
Sportovní komise vyslovila přání stát se odborným garantem projektu. Plán rozvoje sportu bude dál
diskutován s vedením města.



Radní pro sport Michal Šebek informoval členy sportovní komise o dalším dění kolem výstavby nové
multifunkční všesportovní haly. Atelier 8000 vede jednání s kluby, ředitel příspěvkové organizace
Sportovního zařízení města ČB Ing. Tomáš Novák se těchto jednání účastní. Řeší se interiéry, šatny a jaké
bude finanční zatížení po zanesení připomínek do projektové dokumentace. Vše směřuje k tomu, aby
v prosinci 2017 byl vypsán zadavatel stavby, odhadovaná doba výstavby je 10 měsíců. Od 1.5.2018 je
předpoklad, že si kluby budou muset najít jiné náhradní prostory.



Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip inicioval pozvání Ing. Tomáše Nováka na další jednání SK v říjnu.
Vyvstávají otázky ohledně uzavírek plovárny v dalších letech, které jsou pro kluby likvidační, jak je to
s ceníky pronájmu sportovních zařízení ve správě města České Budějovice (plavecký stadion, letní
plovárna, sportovní hala a zimní stadion), které měly ulevit klubům a řeší se už několik let a zda bude
realizována investice v podobě přepažovací stěny v bazénu (umožní pořádání soutěží na 25m bazénu).



Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip informoval ostatní členy o úspěších Centra individuálních sportů
v Ostravě v pomoci tamním špičkovým sportovcům a udržení je ve vrcholné fázi v regionu. Jedná se
o příspěvkovou organizaci - finanční prostředky jsou alokovány z krajského, městského rozpočtu a ze
sponzoringu. Dále informoval o snaze Českého svazu plaveckých sportů pověřit českobudějovický
plavecký klub uspořádáním Letního mistrovství ČR dorostu a dospělých 2018 (nejvýznamnější plavecká
akce v ČR) v Českých Budějovicích v červenci 2018. V tom případě by bylo potřeba udržet PS v provozu.



Ing. Miroslav Šimek informoval, že Mercury maraton se v roce 2018 neuskuteční z důvodu změny vlastníka
OC.

Další jednání sportovní komise je naplánováno na 24.10.2017
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 19:00 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. 29/2017:
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: Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu - rozšíření preferovaných sportů v OP2
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 30/2017:
sportovní komise rady města

I.
II.

III.

k o n s t a t u j e ,
že florbalový klub FBC Štíři, z.s. zatím nenaplňuje výkonnostní podmínky a kritéria pro přeřazení do
opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů".
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice přidělit florbalovému klubu FBC Štíři, z.s. mimořádnou dotaci ve výši
400 tis. Kč na celoroční činnost dětí a mládeže v sezóně 2017/2018 a to za velké osobní nasazení vedení
a trenérů a s ohledem na to, že se jedná o jeden z nejvíce se rozvíjejících klubů ve městě.
ž á d á
Radu města České Budějovice o zvážení, zda by nezvýhodnilo florbalový klub FBC Štíři, z.s. v pořadí pro
obsazování všesportovní haly.

K bodu: Připomínky k návrhu nové Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 31/2017:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
návrh nové Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice.

K bodu: Různé
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 32/2017:
sportovní komise rady města
k o n s t a t u j e ,
že bude spolupracovat na tvorbě Plánu rozvoje sportu ve městě České Budějovice a stane se odborným garantem
tohoto dokumentu.

V Českých Budějovicích dne 19. 9. 2017
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Mgr. Ing. Miroslav Šimek
v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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