OKRM/105/2017/Z/54
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
ze 7. jednání sportovní komise rady města konaného dne 28. 8. 2017
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Kryštof Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Vojtěch Zach

Omluveni:

Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. David Štojdl

Program jednání:
Představení nového vedoucího odboru OŠT Ing. Davida Štojdla
Informace z RM, ZM
Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu (úkol ze ZM)
Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci za reprezentaci města
České Budějovice v extralize mužů v sezóně 2016/2017
5. Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek za účast
na mezinárodním závodě v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii
6. Strategický plán města České Budějovice (body týkající se sportu a sportovních aktivit)
7. Různé
1.
2.
3.
4.

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění - doplněn bod jednání. (8/0/0/0)

Schválený program:
1.

Představení nového vedoucího odboru OŠT Ing. Davida Štojdla
Na úvod jednání došlo ke krátkému představení nového vedoucího OŠT Ing. Davida
Štojdla, který nahradil ve funkci Mgr. Miroslava Bínu, MBA.
V průběhu jednání dorazil Jan Hrdý - změna hlasovacího poměru na 9.

2.

Informace z RM, ZM
Informace z RM:
 Žádost Future4sport, z. s., o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Barboru
Kucianovou na zajištění sportovní přípravy v krasobruslení v závodní sezóně 2017/2018
 Žádost Jiřího Průši o mimořádný finanční příspěvek na sportovní přípravu v thajském
boxu pro Josefa Talafouse v sezóně 2017

1

 Neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Ideální stopou Rallye Vltava; M.












Maroušek - účast na mistrovství Evropy JUDO MASTERS; Sportovní hry seniorů Plzeň
2017 - účast; konference Inkluzivní vzdělávání
Neinvestiční dotace - akce pod záštitou rady města - Fotbalový turnaj Romů
Zařazení spolku SKV - sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice do snížené
sazby za pronájmy ledových ploch v Budvar aréně od 1. 7. 2017 do 30. 4. 2018
Letní veřejné bruslení v Budvar aréně pro děti do 15 let
Udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 2/2013 ze dne 24. 4. 2013 o příspěvkových
organizacích - vybudování konstrukce, datových a silových rozvodů pro umístění
světelného reklamního panelu na budově Budvar arény
Zajištění administrace veřejné zakázky pro Sportovní zařízení města České Budějovice,
p. o., pod názvem "Dodávka a instalace lavic pro šatny Zimního stadionu" - zakázka
malého rozsahu
Zajištění administrace veřejné zakázky pro Sportovní zařízení města České Budějovice,
p. o., pod názvem "Rekonstrukce zařízení ukazatele časomíry a skóre" - zakázka malého
rozsahu
Vypsání veřejné zakázky jednomu uchazeči pod názvem "Poskytování právních služeb
v oblasti financování profesionálního sportu statutárním městem České Budějovice"

Informace ze ZM:
 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 - celoroční činnost
 Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice. z.s. na činnost
mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/2018

3.

Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu (úkol ze ZM)
Přijato usnesení č. 25/2017 (9 - 8,0,1)
Na posledním jednání ZM byl Mgr. Petru Podholovi, 1. náměstkovi primátora, uložen úkol,
a to předložit zastupitelstvu města návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu.
Radní pro sport Michal Šebek rozdal ostatním členům sportovní komise
zpracovaný podklad – materiál, který obsahuje shrnutí současného stavu podpory
mládežnického sportu, vývoj finanční alokace v tříletém horizontu 2015-2017. Poslední
kapitola se pak věnuje doporučením a dalším možnostem podpory mládežnického sportu
např. rozšíření OP2 o další preferovaný sport, finančně alokovat finanční prostředky
předem v rozpočtu pro hokejovou akademii apod.
Na další jednání SK budou přizváni zástupci florbalového klubu FBC Štíři.

4.

Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci za reprezentaci
města České Budějovice v extralize mužů v sezóně 2016/2017
Přijato usnesení č. 26/2017 (9 - 6,1,2)
Ve sportovní komisi proběhla diskuse ohledně výše dotace. Komise se přiklonila k názoru,
aby navržená dotace byla ve stejné výši, jakou obdržel klub za titul mistra ČR v roce 2014.

5.

Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek za účast
na mezinárodním závodě v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii
Přijato usnesení č. 27/2017 (9 - 9,0,0)
Ve sportovní komise bylo poukázáno na to, že Petra Krejčová, která obsadila na
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mezinárodním závodě IRONMAN v Nice první místo ve své kategorii, si vyjela slot na MS
na Hawai. Ze strany žadatelky tak bude pravděpodobně podána ještě jedna žádost za účast
na MS na Hawai.

6.

Strategický plán města České Budějovice (body týkající se sportu a sportovních
aktivit)
Přijato usnesení č. 28/2017 (9 - 9,0,0)
Sportovní komise prošla jednotlivé body týkající se sportu a sportovních aktivit.

7.

Různé
Radní pro sport Michal Šebek informoval členy sportovní komise o posledním děním
kolem plánované výstavby nové multifunkční všesportovní haly. S realizací projektu je
počítáno v dubnu 2018, nyní se řeší dokumentace. Nejpalčivějším problémem, který radní
pro sport vnímá, je atletika. V projektu haly se počítá pouze se třemi 50m dráhami.
Stávající stará hala ovšem nabízí atletům čtyři 60m dráhy, doskočiště pros skok daleký
a skok vysoký. Pokud by byl projekt zachován v této verzi, atleti nemají tělocvičnu, kde se
mohou připravovat na zimní sezónu. Hledají se cesty, jak toto vyřešit. Jedna z variant je
přispět dotaci TJ Sokol ČB, která bude modernizovat tribunu a vybudují zázemí i pro atlety.
Další varianta, která se nabízí, je vybudování atletického zázemí v jiné tělocvičně např.
v SK Čtyři Dvory.
Michal Šebek pozval členy SK na sportovní akci "Náměstí se hýbe", která proběhne dne
4.9.2017 na náměstí Přemysla Otakara II, byly rozdány plakáty s harmonogram.
Další jednání sportovní komise je naplánováno na 19.9.2017 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.

7. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu (úkol ze ZM)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 25/2017:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
materiál týkající se návrhu dalšího řešení podpory mládežnického sportu, na dalším jednání v září
zaujme stanovisko o rozšíření preferovaných sportů v opatření č. 2: "Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů".

K bodu: Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci za reprezentaci
města České Budějovice v extralize mužů v sezóně 2016/2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 26/2017:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit žádost Volejbalového klubu České Budějovice
z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku za reprezentaci města České Budějovice
v extralize mužů v sezóně 2016/2017 ve výši 1 150 000 Kč.

K bodu: Žádost sportovkyně Petry Krejčové o mimořádný finanční příspěvek za účast
na mezinárodním závodě v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 27/2017:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit žádost Petry Krejčové o poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku za účast na mezinárodním závodě v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii ve výši
35 800 Kč.

K bodu: Strategický plán města České Budějovice (body týkající se sportu a sportovních
aktivit)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 28/2017:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
Strategický plán města České Budějovice.

V Českých Budějovicích dne 28. 8. 2017
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Michal Šebek

Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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