OKRM/69/2019/Z/33
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 16. 4. 2019
Přítomni:

Jaroslav Berka, Ing. Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný,
Ing. Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc. Jiří
Šilha, Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Program jednání:
1. Informace z RM
2. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů“
3.Vyhodnocení dotačního programu OP č. 2 „Příspěvek na činnost mládežnických
preferovaných klubů“
4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 „Příspěvek na činnost ostatních mládežnických
sportovních klubů“
5. Různé
Sportovní komise schválila program v navrženém znění (11/0/0/0).
Schválený program:
1.

Informace z RM
Přijato usnesení č. 14/2019 (11 - 11,0,0)
Informace z RM
1.1. Schváleno rozdělení investičních dotací do 50 000 Kč v opatření č. 5: "
Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních
klubů"
1.2. Schváleno rozdělení neinvestičních dotací do 50 000 Kč v opatření č. 6:
"Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
1.3. Schválena žádost a finanční prostředky pro SK Dynamo České Budějovice
akademie, z.s. , a to ve výši 6.000.000 Kč na sezónu 2019/2020
1.4. Schválena žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný
finanční dar na rok 2019 a to ve výši 30 000 Kč
1.5 Pan náměstek podal aktuální informace:
- o případném dalším využití kasáren Jana Žižky - sportovně - kulturní centrum
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(kreativní průmysl, vnitřní nádvoří - sportoviště menšího rozsahu, Majáles 2019);
- připravené finanční prostředky pro výstavbu všesportovní haly v fondu investic
a rezerv - možnost využití na vybudování sportovišť u základních škol. Dosud
probíhá jednání a průzkum s vedením jednotlivých škol;
- pro další jednání sportovní komise doporučeno přizvání zástupců sportovních
klubů a projednání strategie plánu rozvoje sportu
2.

Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost
výkonnostních mládežnických sportovních klubů“
Přijato usnesení č. 15/2019 (11 - 9,0,2)
Řádně v termínu bylo podáno 31 žádostí, pro rok 2019 město rozděluje částku
10.000.000 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. Z důvodu střetu zájmů se hlasování zdrželi tito členové
komise: Ing. Jiří Fencl a Jan Novotný.

3.

Vyhodnocení dotačního programu OP č. 2 „Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů“
Přijato usnesení č. 16/2019 (10 - 9,1,0)
Řádně v termínu byly podány 3 žádostí, pro rok 2019 město rozděluje částku 4 700
000 Kč. Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace
dle Protokolu o hodnocení žádostí. V době samotného hlasování se vzdálil z důvodu
neodkladné záležitosti člen komise Ing. Oldřich Souček.

4.

Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 „Příspěvek na činnost ostatních
mládežnických sportovních klubů“
Přijato usnesení č. 17/2019 (11 - 11,0,0)
Řádně v termínu bylo podáno 30 žádostí, pro rok 2019 město rozděluje částku
2 000 000 Kč. Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši
dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.

5.

Různé
Dne 18.4.2019 se koná schůzka předsedů komisí RM, které se zabývají dotačními
programy.
Připomínky za sportovní komisi:
- vyřešit do budoucna, do jakého dotačního programu mají podávat žádosti o dotaci
senioři a zdravotně postižení občané, kteří nejsou registrovanými sportovci - např.
Unie ROSKA
- vytvoření nového dotačního programu pouze pro taneční a estetické sporty
Termín příštích jednání:
16.5.2019 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 203
18.6.2019 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 103
Na květnové jednání sportovní komise budou pozváni zástupci 3 preferovaných
sportovních klubů + zástupce ČUS
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Na červnové jednání sportovní komise budou pozváni zástupci největších
sportovních klubů, názvy klubů budou dohodnuty na květnovém jednání SK.

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 18:00 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 14/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města České Budějovice
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost
výkonnostních mládežnických sportovních klubů“
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 15/2019:
sportovní komise rady města
I.

II.

s c h v a l u j e
snížení koeficientů u vybraných sportovních klubů dle Protokolu o hodnocení žádostí
spolu s jeho zdůvodněním,
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 OP č. 2 „Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů“
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 16/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 2:
"Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" dle Protokolu o hodnocení
žádostí v předloženém znění.

3

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 „Příspěvek na činnost ostatních
mládežnických sportovních klubů“
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 17/2019:
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 16. 4. 2019
Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise
Ověřil(a): Ing. Jiří Fencl

Jaroslav Berka
předseda komise
v.r.
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