OKRM/108/2019/Z/53
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
ze 7. jednání sportovní komise rady města konaného dne 18. 6. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Jiří Fencl, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Jaroslav Pouzar, Mgr. Miroslav
Poláček

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Informace z RM/ZM
Prezentace Volejbalového klubu České Budějovice,z.s.
Prohlídka atletického koridoru ZŠ O. Nedbala
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Kaliště – koupě přenosné motorové stříkačky TOHATSU
Žádost FBC Štíři České Budějovice – reprezentace města České Budějovice na Mistrovství ČR
starších žáků
Žádost o mimořádnou dotaci na sportovní akci Big Summer Games 2019
Hokejové centrum Pouzar
7.1 Prohlídka a budoucnost hokejového centra Pouzar
7.2 Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009, z.s., ve výši
980 000 Kč
Různé

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

Schválený program:
1.

Informace z RM/ZM
Přijato usnesení č. 22/2019 (9 - 9,0,0)
Informace z RM – nepodpořené akce:


Žádost o mimořádnou neinvestiční dotaci na uspořádání sportovní akce Strongman
České Budějovice
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Informace z RM – podpořené akce:





Pronájem sportovní haly pro pořádání „FINÁLE MČR VE SMÍŠENÝCH
BOJOVÝCH UMĚNÍCH MMA“
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace - zakoupení pohárů a medailí pro Poháry
ČR a Mistrovství ČR v benchpressu zrakově, tělesně, kvadruplegicky
a intelektuálně postižených sportovců v roce 2019
Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Do práce na kole
2019 v Českých Budějovicích; Milan Maroušek - účast na Veteran European
Judo Championships

Informace ze ZM – podpořené akce





Novým náměstkem pro dopravu byl zvolen Mgr. Lavička
Rozpočtové opatření k dostavbě koridoru ve výši 2,730 tis. Kč
Poskytnutí neinvestiční dotace za vzornou reprezentaci ve výši 500 000 Kč pro
SK Dynamo České Budějovice, a.s.
Poskytnutí investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné ve výši
3 900 000 Kč

Informace ze ZM – nepodpořené akce




Poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Radě seniorů ČR
Poskytnutí neinvestiční dotace na Protidrogový vlak ve výši 108 000 Kč
Poskytnutí neinvestiční dotace na Global Fan Tour ve výši 200 000 Kč

2.

Prezentace Volejbalového klubu České Budějovice,z.s.
Z důvodu nepřítomnosti p. Roberta Mifky bude prezentace Volejbalového klubu České
Budějovice, z.s., prezentována na příštím jednání sportovní komise.

3.

Prohlídka atletického koridoru ZŠ O. Nedbala
Pan ředitel Poláček provedl sportovní komisi areálem školy, především se zaměřil na novou
tělocvičnu. Tělocvična je moderně zařízená, odhlučněná, krásně prosvětlená s dostatkem
světla. Navíc je tělocvična vybavena zabudovanou automatizovanou sítí, která umožňuje
přepažení prostoru na dvě nezávislé sportoviště. Novou tělocvičnu využívají k tréninkům
mimo hodin tělocviku především oddíly volejbalu a moderní gymnastiky. Sportovní komise
měla možnost nakouknout do staré tělocvičny, šaten a sociálního zázemí.
Dále sportovní komisi p. ředitel seznámil s atletickým koridorem. Nový zastřešený koridor
bude disponovat čtyřmi dráhami na 60 metrů a doskočištěm na skok do dálky i do výšky.
Po prohlídce nastala krátká diskuse ohledně historie a vize školy do budoucna se
zaměřením na sport (hodiny TV navíc), p. ředitel Poláček informoval sportovní komisi
o sportovních třídách a sportovních kroužcích. Z řad žáků jsou dnes úspěšní volejbalisté.
Novinkou budou dívky ve volejbalovém týmu.

4.

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Kaliště – koupě přenosné motorové stříkačky
TOHATSU
Přijato usnesení č. 23/2019 (9 - 9,0,0)
SDH Kaliště požaduje dotaci ve výši 212 000 Kč na koupi přenosné motorové stříkačky
TOHATSU. Celková částka na pořízení této přenosné motorové stříkačky je 235 950 Kč.
SDH Kaliště si žádal v rámci řádného Dotačního programu na podporu sportu na investice
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(opatření č. 5), žádost však nebyla podpořena. Sportovní komise podpořila jiné projekty
s vyšším bodovým ohodnocením. Na stejný účel byla podána žádost i na Jihočeském kraji.
Žádost o mimořádnou investiční dotaci je podávána především za účelem, aby se SDH
Kaliště mohl účastnit soutěží v hasičském sportu mládeže.

5.

Žádost FBC Štíři České Budějovice – reprezentace města České Budějovice na
Mistrovství ČR starších žáků
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,7,2)
FBC Štíři České Budějovice, z.s. žádá o přidělení mimořádné dotace z rozpočtu města za
reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství ČR starších žáků ve výši 45 000 Kč.
V kategorii starších žáků hrálo v celé ČR v sezóně 2018/2019 209 týmů, tým FBC Štíři
z prvního místa v kraji, postoupilo do finále, kde se z 12 týmů umístilo na 11. místě. Klub
reprezentoval město České Budějovice v počtu 13 hráčů, 1 hráčky a 2 trenérů.
Hlasování sportovní komise: sportovní komise rady města d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 45 000 Kč za reprezentaci
města České Budějovice na Mistrovství ČR starších žáků. Usnesení v tomto znění nebylo
přijato (9/0/7/2), sportovní komise nedoporučila žádosti vyhovět.

6.

Žádost o mimořádnou dotaci na sportovní akci Big Summer Games 2019
Přijato usnesení č. 24/2019 (9 - 9,0,0)
Dne 10. 6. 2019 byla doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o udělení
mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč na sportovní akci Big Summer Games 2019, která
bude probíhat ve dnech 17. -18. 8. 2019. Jedná se o crossfitové závody, které budou již
druhým rokem pořádány na Náplavce v Českých Budějovicích.
Sportovní komise projednala žádost a upozornila na to, že si žadatel nežádá v rámci
vypisovaného Dotačního programu v opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" tak, jako
ostatní žadatelé. Z toho důvodu doporučila komise radě města poskytnout spolku nižší
dotaci, než požaduje. Zároveň upozornila, že v případě, že se bude podobná situace
opakovat, nedoporučí tento příspěvek poskytnout.

7.

Hokejové centrum Pouzar

7.1

Prohlídka a budoucnost hokejového centra Pouzar
Přijato usnesení č. 25/2019 (9 - 9,0,0)
P. Pouzar a p. Švec provedl sportovní komisi po areálu hokejového centra. Členové SK tak
měli možnost nahlédnout na ledové kluziště, do šaten, do zázemí hotelu a dále do technické
místnosti, kde zástupci HC LVI 2009, z.s., zasvěceně vysvětlili používané technologie.
Proběhla diskuse ohledně ekonomické situace centra včetně ceny na pořízení ledu.
Nákladové a příjmové hledisko (nájemné) bylo porovnáváno především se situací v Budvar
aréně.
Následně se sportovní komise přesunula do restauračního salonku, kde proběhla diskuse
ohledně možností podpory HC Pouzar a možností samotného odkupu.
Po hlasování odešel pan Hrdý - změna hlasovacího poměru na 8.

7.2

Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009, z.s., ve výši
980 000 Kč
Přijato usnesení č. 26/2019 (8 - 7,1,0)
Hokejový klub žádá o dotaci ve výši alespoň 980 000 Kč, která by byla použita na náklady
dětí a mládeže a to: pronájem ledu na tréninky a zápasy, pronájem tělocvičny na tréninky,
3

náklady na trenérskou činnost, materiální zabezpečení, dresy a dopravu. V současné době
má klub 154 dětí od přípravky do mladších žáků. Od zimní sezony 2019-2020 připravuje už
i dorosteneckou ligu. Přílohou tohoto materiálu je tabulka s náklady na provoz v sezóně
2018/2019 a tréninkový plán.
V rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 v opatření na celoroční
činnost dětí a mládeže (opatření č. 1) obdržel hokejový klub 766 218 Kč, dle pravidel byla
maximální možná obdržená výše dotace 850 000 Kč, dorovnání této částky činí 83 782 Kč.

8.

Různé
V rámci zpracovaného dokumentu „Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice“ bude
zpracován první akční plán, který bude konkretizovat vytyčené priority. Zadání akčního
plánu bude řešeno na příštím jednání sportovní komise.
Ing. Václav Protiva otevřel téma ohledně internátu pro sportovce U Hvízdala, na
spolupráci by se podílel i Jihočeský kraj. Vojtěch Zach přislíbil pomoc při jednání se
zástupci internátu počty, využití kapacity aj.
Další jednání sportovní jednání komise proběhne dne 12.8.2019 od 16,00 hod. v místnost č.
103 na magistrátě města.

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 19:00 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM/ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 22/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
Informace z Rady města České Budějovice a Zastupitelstva města České Budějovice

K bodu: Žádost Sboru dobrovolných hasičů Kaliště – koupě přenosné motorové stříkačky
TOHATSU
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 23/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
spolku SDH Kaliště zažádat si znovu o příspěvek na investici (opatření č. 5) v rámci Dotačního
programu na podporu sportu města České Budějovice v roce 2020.

K bodu: Žádost o mimořádnou dotaci na sportovní akci Big Summer Games 2019
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 24/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice poskytnout neinvestiční dotaci panu Václavu Mrázovi na sportovní akci
„Big Summer Games 2019“ ve výši 25 000 Kč.
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K bodu: Prohlídka a budoucnost hokejového centra Pouzar
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 25/2019:
sportovní komise rady města
n a v r h u j e
Radě města České Budějovice zvážit možnost odkupu hokejového centra Pouzar s cílem zachovat
současné podmínky sportoviště především ve vztahu k mládežnickému sportu a jeho budoucímu
rozvoji.

K bodu: Žádost o jednorázovou podporu mládeže hokejového klubu HC LVI 2009, z.s. ,ve výši
980 000 Kč
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 26/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice poskytnout neinvestiční dotaci klubu HC LVI 2009, z.s., na podporu
činnosti dětí a mládeže ve výši 83 782 Kč a dává ke zvážení navýšení této částky.

Nepřijatá usnesení:
K bodu:
Žádost FBC Štíři České Budějovice – reprezentace města České Budějovice na
Mistrovství ČR starších žáků
Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost o poskytnutí mimořádného
finančního příspěvku ve výši 45 000 Kč za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství ČR
starších žáků ve florbale, nebylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2019
Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise
Ověřil(a): Bc. Jiří Šilha

Jaroslav Berka
předseda komise
v.r.
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