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OKRM/163/2021/Z/80

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 10. jednání sportovní komise rady města konaného dne 19. 10. 2021

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. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Schválený program:

1. Informace RM a ZM
Přijato usnesení č. 28/2021 (11 - 11,0,0)
Schválení mimořádné dotace na volejbal žádost na 50.000,- schváleno 25.000,-
- Dotaz - Proč byl krácen volejbal? – vysvětlení je, že se měnilo vedení Jihočeského 
krajského volejbalového svazu – minulé vedení nepožádalo o žádné dotace, proto byla 
podána mimořádná dotace.
-          30.října bude mimořádný zápas
 
ZŠ Máj I.- schválení nástavby tělocvičny, mělo by se začít projektovat
Posuny termínů sportovních akcí – OP3
Složiště posun termínu zpracování projektové dokumentace – negativní stanovisko Čevaku, 
posunutí termínu do června příštího roku.
-          RM posun schválila, bylo postoupeno do ZM.
Řeší se stále workoutová hřiště – vytipování lokalit pro 4-5 hřišť 
Participativní rozpočet – haly, workouty, hřiště apod.
Výzkumný panel – dotazníkové šetření – otázky by se měly do konce roku stihnout udělat, 
ostatní je připraveno
- všechny prostředky které jsou z rezerv města se velmi kontrolují a krátí.
Všichni členové berou na vědomí

2. Informace z jednání p. náměstka Vojtka se sportovními kluby, které se konalo 4.října – na 
téma: investice v budoucích 5 letech
Přijato usnesení č. 29/2021 (11 - 11,0,0)
Proběhla dohoda s kluby - setkání se bude konat jednou za půl roku
- Další setkání připadá na jaro březen/duben 2022
Projednávalo se:
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- Obnovení tělocvičen a zlepšení standardu
- Spolupráce s krajem ohledně krajských sportovišť
- Tělocvičny na školách, nejsou příliš otevřeny společnosti – do budoucna je cílem změnit 
tuto skutečnost, aby byly školní tělocvičny využívány v době kdy ji nepotřebuje škola 
k výuce.
- Celkem se jednání zůčastnilo 14 klubů
- K dispozici byla k nahlédnutí prezenční listina i zápis z tohoto jednání.
Pan Novotný se ohradil, že nebyl pozván na schůzi 
– otázka - podle čeho bylo vybíráno? 
– vysvětleno p. Štojdlem - přislíbeno, že příště bude pozvaný.
p. Fencl - bude mít jednání ohledně pronájmu velké, nafukovací haly v areálu SKP 
v dopoledních hodinách pro ZŠ a MŠ.
Modernizace výstaviště - kdyby se modernizovalo výstaviště, byl by záměr i kulturně 
sportovní – multifunkční hala.
Dotaz na TJ Dynamo – p. náměstem Vojtko hovořil s p Pilbauerem TJ Dynamo – zatím 
nepředali záměr.
Všichni členové berou na vědomí

3. Náměty na úpravu pravidel pro rok 2022
Přijato usnesení č. 30/2021 (11 - 11,0,0)
Pro informaci sdělený návrh rozpočtu viz. tabulka, která byla na komisi k nahlédnutí
 
Opatření – změny
Podle návrhů p. Kortusové
Uznatelné náklady str. 9 - všichni jsou pro navrhované změny
p. Protiva je proti neuznatelným nákladům konkrétně výdaje na přestupy a hostování 
sportovců.
V uznatelných nákladech by se nechali licenční poplatky – definovat přesně.
Svazy – nebude poskytována dotace – zažádají si kdyžtak o mimořádnou dotaci
Opatření 3.
-          Rozhodčí a pořadatelství max 500,-/hod – všichni souhlasí
-          Druhý bod - všichni souhlasí
-          40 000,-  - všichni souhlasí
-          Opravy dát do neuznatelné - všichni souhlasí
-          Neuznatelné náklady spojené s alkoholem - všichni souhlasí
-          10% na ceny nechat - všichni souhlasí
Olympijské hry o jednu olympiádu posun - 2016 - škrt
a Paříž 2024 doplnit před 2 slova „včetně florbalu.“
Zrušit větu „nejedná se o sport…..pořadatelské země.“ str 16 opatření 1 dole
OP3 - nejedná se o sérii turnajů – musí si vyžádat jeden termín - ostatní se zařazuje do 
Celoroční činnosti – formulace do návrhu pravidel.
- p. Kortusová doplní do původních pravidel výrazně a rozešle členům komise.
 
Pravidla reprezentace odsouhlaseny - připraveny – všichni souhlasí s původním změním 
beze změn
- p. Souček se pouze ohradil proti částce 350.000,- z jeho pohledu se jedná o nízkou částku, 
která by měla být navýšena alespoň na 1 milion korun.
Všichni členové berou na vědomí

4. Plán rozvoje sportu - návrh otázek do dotazníku
Přijato usnesení č. 31/2021 (11 - 11,0,0)
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Návrh otázek do dotazníku
Desing dotazníku není práce komise - členové udělají jen návrh.
Všichni členové berou na vědomí

5. Různé
Přijato usnesení č. 32/2021 (11 - 11,0,0)
Neobsazenost akcí – členové se do tabulky kontroly akcí doplnili
Dotační tituly na rok 2022 – přednesený návrh rozpočtu kraje - konkrétní částky.
 
Příští jednání SK 11. 11. 2021 ve čtvrtek v 16:00
p. Kortusová pošle opravená a doplněná pravidla o výše projednané body
p. Koptová - pošle pro informaci odsouhlasená pravidla na reprezentaci a tabulku akcí na 
kterou se členové do konce roku zapsali
Všichni členové berou na vědomí
 
Konec 17:30

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:
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K bodu: Informace RM a ZM

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 28/2021:

sportovní komise rady města

K bodu: Informace z jednání p. náměstka Vojtka se sportovními kluby, které se konalo 4.října 
– na téma: investice v budoucích 5 letech

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 29/2021:

sportovní komise rady města

K bodu: Náměty na úpravu pravidel pro rok 2022

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 30/2021:

sportovní komise rady města

K bodu: Plán rozvoje sportu - návrh otázek do dotazníku

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 31/2021:

sportovní komise rady města

K bodu: Různé

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 32/2021:

sportovní komise rady města

V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2021

Zapsal(a): Kateřina Koptová, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva

Jaroslav Berka
předseda komise


