OKRM/61/2019/Z/31
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
ze 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 26. 3. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Jaromír Frank

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Program jednání:
1. Informace RM/ZM
2. Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2019
3. Podaná žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. - poskytnutí finančního příspěvku na
činnost fotbalové akademie pod záštitou Fotbalové asociace České republiky, a to ve výši
6.000.000 Kč na sezónu 2019/2020 (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020).
4. Vyhodnoceni dotačního programu OP č. 5 "Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení investičního
majetku sportovních klubů"
5. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých
s handicapem"
6. Různé
Sportovní komise schválila program v navrženém znění (10/0/0/0).
Schválený program:
1.

Informace RM/ZM
Přijato usnesení č. 9/2019 (10 - 10,0,0)
1.1.Významné sportovní akce - finanční podpora pana primátora: 1/2 maraton ve výši
0,5 mil. Kč, Náměstí se hýbe ve výši 0,1 mil. Kč
1.2. schváleno poskytnutí neinvestiční dotace Regionální fotbalové akademii Jihočeského
kraje ve výši 1 mil. Kč
1.3. schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro HC České Budějovice z.s. ve výši
8 mil. Kč na mládežnické týmy a Akademii ČSLH pro sezónu 2019/2020. Sportovní
komise klub požádá o prezentaci na příštím jednání sportovní komise.
1.4. schválena dotace za reprezentaci města České Budějovice pro FIGHT CLUB
1.5. schváleny dotace nad 50 tis. Kč v Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní akce"
1.6. Odvolán nám. Konečný - agendu převezme pan primátor
1.7. Multifunkční hala - pan náměstek podal aktuální informace. Dále probíhají jednání
s Jihočeskou univerzitou - chtějí rekonstruovat ovál a v plánu též nová hala (prostředky
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z MŠMT, dotační titul pro vysoké školy). Bude zpracován investiční plán města. Je třeba
zlepšit komunikaci s občany.
1.8. Atletický koridor - bude se pokračovat, město potřebuje 2 ovály, p. Zach upozornil na
problém se zázemím.

2.

Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2019
Sportovní komise projednala žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků
o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč. Sportovní komise
obdržela podklady z vyúčtování loňské dotace a opravenou přílohu č.1 k žádosti. Na žádost
Ing. Protivy oddělené hlasování.

2.1

finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč
Přijato usnesení č. 10/2019 (10 - 9,0,1)
Sportovní komise navrhla podpořit Nadační fond jihočeských olympioniků částkou
30 000 Kč.

3.

Podaná žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. - poskytnutí finančního
příspěvku na činnost fotbalové akademie pod záštitou Fotbalové asociace České
republiky, a to ve výši 6.000.000 Kč na sezónu 2019/2020 (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020).
Přijato usnesení č. 11/2019 (10 - 8,1,1)
Sportovní komise projednala žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. Jedná se
o částku ve výši 6.000.000 Kč, která bude použita na pokrytí nákladů souvisejících
s provozními náklady jednotlivých mládežnických kategorií, mzdovými náklady na trenéry
a členy realizačních týmů a provozními náklady sportovního tréninkového centra Složiště,
pronájmy zařízení ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (např. plavecký
bazén, sportovní hala). Jedná se o dotaci na sezónu 2019/2020 (od 1. 7. 2019 do
30. 6. 2020).

4.

Vyhodnoceni dotačního programu OP č. 5 "Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních klubů"
Přijato usnesení č. 12/2019 (9 - 7,0,2)
Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2019 vyhodnotila žádosti podané do opatření 5: " Příspěvek na nové
pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů". Tabulka hodnocení
tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Celý objem finančních prostředků byl vyčerpán beze
zbytku.
Před hlasováním odešel p. Hrdý. Hlasování se zdrželi Ing. Fencl a p. Novotný.

5.

Vyhodnocení dotačního programu OP č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí
a dospělých s handicapem"
Přijato usnesení č. 13/2019 (9 - 8,1,0)
Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2019 vyhodnotila žádosti podané do opatření 6: "Příspěvek na
sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" Tabulka hodnocení tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu. Celý objem finančních prostředků byl vyčerpán beze
zbytku.
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6.

Různé
Navrhnout Radě města České Budějovice doporučení - program pro seniory.
Příští jednání sportovní komise se bude konat 16. 4. 2019 od 16,00 hod. v zasedací
místnosti č. 103.

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.
4. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18,30 hod.
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Soubor usnesení:

K bodu: Informace RM/ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 9/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města České Budějovice a ze Zastupitelstva města České Budějovice

K bodu: Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2019 - finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 10/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků
o mimořádný příspěvek a finančně podpořit částkou ve výši 30 000 Kč

K bodu: Podaná žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. - poskytnutí finančního
příspěvku na činnost fotbalové akademie pod záštitou Fotbalové asociace České
republiky, a to ve výši 6.000.000 Kč na sezónu 2019/2020 (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020).
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 11/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit žádost SK Dynamo
České Budějovice akademie, z.s., a finančně podpořit částkou ve výši 6.000.000 Kč

K bodu: Vyhodnoceni dotačního programu OP č. 5 "Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních klubů"
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 12/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 1.000.000 Kč na
investice do opatření č. 5: " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku
sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí.
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K bodu: Vyhodnocení dotačního programu OP č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí
a dospělých s handicapem"
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 13/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 500.000 Kč do
opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" dle Protokolu
o hodnocení žádostí.

V Českých Budějovicích dne 27. 3. 2019
Zapsal(a): Jana Stluková
Ověřil(a): Ing. Václav Protiva

Jaroslav Berka
předseda komise
v.r.

5

