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OKRM/150/2022/Z/74

Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 10. jednání sportovní komise rady města konaného dne 23. 11. 2022

Přítomni: Roman Bartl, Jaroslav Berka, Vladan Císler, Václav Fál, Petr Kolář, Jaroslav 
Kotnauer, Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Pavel Šramhauser, 
Vojtěch Zach

Omluveni: Jaromír Frank

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Michaela Čermáková Šímová, Jana Kortusová, Ing. Petr Maroš, 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Schválený program:

1. Úvod - Přivítání
Zahájení 1. jednání sportovní komise proběhlo v 15:00 hodin, za účasti primátorky města 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, 1. náměstka primátorky Ing. Petra Maroše, 
a vedoucí odboru školství a tělovýchovy Mgr. Michaely Čermákové Šímové.

2. Představení paní primátorky doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové
Představení a krátký proslov paní primátorky, ve kterém zmínila zpřísnění podmínek dotací 
s ohledem na rozpočet města České Budějovice, snahu přivedení většího počtu obyvatel ke 
sportu, přizpůsobení sportovních podmínek prostorových ale i finanční pomoc sportovním 
klubům, investiční záměry jako je např. rozšíření tělocvičen u škol apod.

3. Představení 1. náměstka primátora Ing. Petra Maroše
Představení a krátký proslov 1. náměstka primátorky, ve kterém připomenul již zmíněné 
investování do sportu – finančně i provozně.
Po investiční stránce by nové vedení radnice chtělo zainvestovat do tělocvičen základních 
škol Dukelská a Máj. Cílem jsou právě prostory i pro širokou veřejnost - v dopoledních 
hodinách by byly tělocvičny využity školou a v odpoledních hodinách by byly 
k dispozici pro veřejnost, právě kvůli plnému využití.
Dále bude snaha o rozšíření dalších sportovních kapacit. V Českých Budějovicích chybí 
multifunkční všesportovní hala.
Např. u SK Mladé je přes zimu nafukovací hala, protože v zimních měsících nejsou 
k dispozici uzavřené prostory.

4. Představení členů komise a vyplnění krátkého dotazníku
V úvodu proběhlo představení vedoucí odboru školství a tělovýchovy Mgr. Michaely 
Čermákové Šímové novým členům sportovní komise. Následoval krátký proslov, ve kterém 
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zmínila průběžné oslovení všech základních a mateřských škol, aby nám poskytly 
informace k velikosti pozemků a vnitřním prostorům, abychom věděli, kde je možnost 
cíleně a účelově zainvestovat. Byl zmíněný i plán rozvoje sportu. Ten nyní spadá do gesce 
p. náměstka Maroše, který určitě bude v tomto procesu pokračovat.
Následovalo představení sportovní komise:
Představení předsedy sportovní komise Jaroslava Berky který je ve funkci předsedy již 3 
volební období a shrnul co se projednávalo v předchozím volebním období.
Následně se jednotlivě představili členové sportovní komise:
Vojtěch Zach
Jaroslav Kotnauer
Petr Kolář 
Václav Fál
Ing. Oldřich Souček
Roman Bartl 
Vladan Císler
Bc. Pavel Šramhauser
Ing. Václav Protiva
Jaromír Frank
Poté proběhlo představení Kateřiny Koptové - sekretáře sportovní komise a administrátora 
dotací v oblasti sportu a Jany Kortusové - druhého administrátora dotací pro sport.

5. Projednání Pravidel dotačního programu na podporu sportu pro rok 2023
Určení sportu jako priority pro toto volební období a z tohoto důvodu se nově do pravidel 
dotačního programu pro rok 2023 navrhlo opatření č.7 - příspěvek na podporu trenérské 
činnosti ve sportovních klubech ve výši 1 mil. Kč a v pravidlech na podporu 
volnočasových aktivit v roce 2023 přibyl nově příspěvek na příměstské sportovní tábory ve 
výši 500 tis. Kč.
Ostatní úpravy v pravidlech dotačního programu na podporu sportu pro rok 2023:
- Rozepsat neuznatelné náklady str. 10 (vyjma pohonných hmot na údržbu hřiště)
- Podvojné účetnictví u OP1 ponechat, jde o způsob jak přimět kluby k vícezdrojovému 
financování viz. např. "Můj klub".
- OP1 - ponechat max. výši dotace 850 tisíc.
- Členové komise si do příštího jednání připraví připomínky k pravidlům dotačního 
programu na podporu sportu pro rok 2023, které zašlou na email sekretářky sportovní 
komise a do kopie předsedovi komise.

6. Projednání Pravidel rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež od 
10 do 18 let) za rok 2022
Přijato usnesení č. 31/2022 (9 - 9,0,0)
Členům komise byla předložena Pravidla rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci 
města (děti a mládež od 10 do 18 let) za rok 2022, která budou vypsána na přelomu roku 
(prosinec 2022 - leden 2023). Součástí předloženého materiálu je i výzva a vzor žádosti.
V rozpočtu byla navýšena částka z 350 tis. Kč na 420 tis. Kč.

7. Projednání podaných mimořádných žádostí: HC MAD BULL z.s.
Přijato usnesení č. 32/2022 (9 - 9,0,0)
Dne 3. 11. 2022 byla přijata žádost klubu HC MAD BULL, z. s. o poskytnutí mimořádné 
finanční dotace na zvýšené provozní náklady mládežnického hokejového klubu, ve výši 
2,5 mil. Kč. Součástí přiložené žádosti je i rozpočet celého projektu.
V průběhu roku 2022 byl klub ( tehdy ještě HC LVI 2009, z.s.) podpořen v Opatření č. 1 na 
celoroční činnost částkou 565.751 Kč, a dodatečně byl podpořen ještě v rámci schválené 
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mimořádné dotace ve výši 10 % z již přidělené dotace na celoroční činnost částkou 
56.575 Kč.
Sportovní komise nedoporučuje Radě města České Budějovice mimořádně podpořit tuto 
žádost, doporučuje žadateli, aby si zažádal do programu na podporu sportu pro rok 2023.

8. Projednání podaných mimořádných žádostí: SPORT KLUB RB z.s.
Přijato usnesení č. 33/2022 (9 - 8,0,1)
Dne 20. 10. 2022 byla přijata žádost Sport klubu RB, z. s. o poskytnutí mimořádné finanční 
dotace na sportovní akci FISAF AEROBIC a FITNESS II. a III. výkonnostní třídy ve výši 
40 000 Kč.
Akce se uskutečnila ve dnech 22. – 23. 10. 2022 ve sportovní hale Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, 2 dny před podáním žádosti, byť pověřeni pořádáním akce byli už 
v květnu 2022.
SPORT KLUB RB, z. s. byl podpořen v rámci programu na celoroční činnost částkou 
66.931 Kč a dodatečně byl podpořen ještě v rámci schválené mimořádné dotace ve výši 10 
% z již přidělené dotace na celoroční činnost částkou 6.693 Kč.
Sportovní komise nedoporučuje podpořit žádost klubu, z důvodu podání žádosti na poslední 
chvíli, byť o pořadatelství věděli už od května 2022. Akci nebylo možné ani zkontrolovat. 
V 16:48 odešel p. Václav Fál

9. Různé
- žádost k p. náměstkovi Marošovi, aby projednal s kolegiem, nebo radou města Plán 
rozvoje sportu a dali k němu jasné stanovisko.
- další jednání proběhne v úterý 29.11., kde budou projednána pravidla na podporu sportu 
pro rok 2023, předtím členové zašlou své připomínky k pravidlům na email sekretářky 
komise a do kopie předsedovi komise.
- konec jednání 17:30 hodin

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.

10. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Projednání Pravidel rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti 
a mládež od 10 do 18 let) za rok 2022

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 31/2022:

sportovní komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit Pravidla rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města ( 
děti a mládež od 10 do 18 let ) za rok 2022
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K bodu: Projednání podaných mimořádných žádostí: HC MAD BULL z.s.

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 32/2022:

sportovní komise rady města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
II. d o p o r u č u j e

doporučuje žadateli - HC MAD BULL z.s., aby si podali žádost do opatření v rámci dotačního 
programu pro rok 2023.

K bodu: Projednání podaných mimořádných žádostí: SPORT KLUB RB z.s.

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 33/2022:

sportovní komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice nepodpořit žádost klubu o mimořádný příspěvek, z důvodu pozdního 
podání žádosti.

V Českých Budějovicích dne 23. 11. 2022

Zapsal(a): Kateřina Koptová, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Oldřich Souček

Jaroslav Berka
předseda komise


