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OKRM/90/2019/Z/44 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 6. jednání sportovní komise rady města konaného dne 16. 5. 2019 

Přítomni: Jaroslav Berka, 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: Ing.  Jiří Fencl 

Nepřítomni:  

Hosté: Martin Vozábal -  SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s, Stanislav 

Bednařík -  HC České Budějovice, z.s. 

Program jednání: 

1. Informace ZM 

2. Prezentace HC České Budějovice, z.s.; SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s 

3. Žádost o mimořádnou dotaci pro uspořádání sportovní akce Strongman České Budějovice ve výši  

30 000 Kč 

4. Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009 z.s. ve výši 980 000 Kč 

5. Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (9 - 9/0/0). 

Sportovní komise schválila ověřovatele zápisu – Ing. V. Protiva (9 - 8/0/1). 

 

Schválený program: 

1. Informace ZM 

Přijato usnesení č. 18/2019 (10 - 9,0,1) 

Na jednání komise se dostavil Ing. Sýkora. 

ZM schválilo dne 13. 5. 2019: 

Poskytnutí neinvestičních dotací Opatření 1,2,3,6 

Poskytnutí investičních dotací Opatření 5 

Sportovní hala - zrušeno výběrové řízení 

Schváleny finanční prostředky pro Akademii SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., ve 

výši 6 000 000 Kč 

Nadační fond jihočeských olympioniků - pro příští rok bude na žádosti o podporu lepší formulace 

Připomínka Ing. Sýkory - u tabulek k opatřením přidat podmínku, aby byla barevně odlišena 

řádka, kde je požadovaná dotace menší než přidělená dotace. 

2. Prezentace HC České Budějovice, z.s.; SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s 

Přijato usnesení č. 19/2019 (10 - 10,0,0) 

HC České Budějovice, z.s. 
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Generální manažer Stanislav Bednařík prezentoval Sportovní komisi hokejový klub. Představil 

i mládež a Akademii ČSLH. Pohovořil o výsledcích a o potřebách klubu do dalších sezón. 

Problémem je nedostatečná infrastruktura Budvar arény – např. potřeba studijní místnosti. Dále 

by uvítali venkovní rozcvičovací hřiště, větší prostor v posilovně. 

SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

Výkonný ředitel Martin Vozabal pohovořil o klubové akademii. Informoval o tom, jak pokračuje 

příprava projektové dokumentace ke Složišti. 

Oba kluby trápí problém s ubytováním a stravováním hráčů ve večerních hodinách. 

Pan Zach prověří využití internátu U Hvízdala a předá informaci ostatním členům komise. 

3. Žádost o mimořádnou dotaci pro uspořádání sportovní akce Strongman České Budějovice 

ve výši  30 000 Kč 

3.1. finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na akci Strongman 

Přijato usnesení č. 20/2019 (10 - 10,0,0) 

Žádost o mimořádnou dotaci ve výši 30 000 Kč: Jedná se o soutěž v extrémních silových 

disciplínách. Akce je plánovaná na 6.7.2019 na nám. Přemysla Otakara II.. 

3.2. prověření bezpečnostních podmínek pro konání akce Strongman na nám. Přemysla 

Otakara II. 

Přijato usnesení č. 21/2019 (10 - 10,0,0) 

Vzhledem ke konání akce na nám. Přemysla Otakara II. by bylo vhodné prověřit, zda nedojde 

k poničení dlažby na náměstí a zda akce splňuje i bezpečnostní podmínky. 

4. Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009 z.s. ve výši 

980 000 Kč 

Podklady k tomuto bodu byly zaslány na stůl dne 16. 5. 2019, projednání bodu odloženo na příští 

jednání komise. 

5. Různé 

Příští jednání komise dne 18. 6. 2019 na ZŠ O. Nedbala - prohlídka stavby koridoru a návštěva 

HC LVI 2009, z.s. 

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 18:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
Informace ze Zastupitelstva města České Budějovice 
 

K bodu:  Prezentace HC České Budějovice, z.s.; SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 19/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
prezentaci HC České Budějovice, z.s. a SK Dynama České Budějovice akademie, z.s. 
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K bodu:  3.1. finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na akci Strongman 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 20/2019: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 30 000 Kč na akci Strongman 
 

K bodu:  3.2. prověření bezpečnostních podmínek pro konání akce Strongman na nám. 

Přemysla Otakara II. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 21/2019: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice prověřit bezpečnostní podmínky pro konání akce na nám. Přemysla 

Otakara II. 

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2019 

Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise 

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                   v.r. 


