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OKRM/111/2020/Z/55 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 6. jednání sportovní komise rady města konaného dne 11. 8. 2020 

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: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Program jednání: 

1. Informace RM 

2. Opatření č. 2 - příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů -podněty od členů komise 

3. Žádost o mim. finanční dotaci města na sportovní akci Běh republiky-Jihočeský klub maratonců z.s. 

4. Různé 

  

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (10/0/0/0) 

Schválený program: 

1. Informace RM 

Přijato usnesení č. 21/2020 (10 - 10,0,0) 

 Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 - RM dne 29. 6. 2020 

 Poskytnutí neinvestiční dotace Unii ROSKA na akci „TROUSÍME SE NA KLEŤ“ ve 

výši  50 000 Kč – RM dne 20. 7. 2020 

 Poskytnutí neinvestiční dotace klubu HC LVI 2009, z.s., na příspěvek na 

profesionálního trenéra na rok 2020 – RM vzala žádost na vědomí - dne 20. 7. 2020 

 Na dalším jednání RM bude řešeno pořízení nového SW na dotace (definice formuláře, 

hodnotící proces, školení na podzim) 

2. Opatření č. 2 - příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů - podněty od 

členů komise 

Přijato usnesení č. 22/2020 (9 - 8,0,1) 

Pan náměstek informoval o: 

- přípravě rozpočtu pro rok 2021, který závisí na vývoji příjmů z daní 

- chystané změně ve financování akademií - pro kluby bude přímo v rozpočtu alokována 

finanční částka (podobný formát jako Regionální fotbalová akademie), sjednocení 

systému smluv (řešeno Memorandy), plná výše pronájmu – Budvar aréna, Sportovní 

hala 

- změně alokace v dotačním programu na podporu sportu v roce 2021 
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- uskutečněných jednáních s kluby vyjmenovanými v Opatření č. 2 - spravedlivé 

rozdělení, zlepšení finančních poměrů mezi kluby, FBC Štíři- ještě proběhnou další 

jednání 

- v důvodové zprávě k materiálům do RM a ZM budou stanovena nová kritéria pro 

poskytnutí dotací (Memoranda) 

Před hlasováním z jednání odešel p. Hrdý, změna hlasovacího poměru na 9. 

Opatření č. 1 - možnost řešení Memorandem 

Opatření č. 3 – i nadále dotace dle počtu počet členů registrovaných svazem 

Zrušení Opatření č. 2 a vytvoření systému pro poskytování dotací v rámci Memorand  za 

těchto podmínek:  
1. žadatel předloží projekt na 3 roky - gestor a sportovní komise dá doporučení 
2. projednání Sportovní komisí - Radou města - Zastupitelstvem města 

3. finanční prostředky z Opatření č. 2 budou přesunuty do Memorand a případné zbylé 

prostředky do Dotačního programu na podporu sportu pro rok 2021 
4. nebude uzavřený systém 
5. žadatel bude vyjmut z možnosti požádat o dotaci v rámci Dotačního programu na 

podporu sportu pro rok 2021 
 

3. Žádost o mimořádnou finanční dotaci města na sportovní akci Běh republiky - 

Jihočeský klub maratonců z.s. 

Usnesení nebylo přijato (9 - 4,0,5) 

Na Magistrát města České Budějovice byla doručena dne 9. 7. 2020 žádost Jihočeského 

klubu maratonců z.s. o finanční příspěvek na běžecký závod Běh republiky ve výši 

40 000 Kč. Tato akce se bude konat dne 28. 10. 2020 ve Stromovce v Českých 

Budějovicích.  

V rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 v opatření Sportovní akce 

(opatření č. 4) nebyla klubu přidělena dotace. Žádost o dotaci byla podána po termínu akce 

a tím pádem nevyhověla pravidlům dotačního programu. Klub požadoval dotaci ve výši 

40 000 Kč na pořádání Budějovického T1 maratónu dne 25. 1. 2020. 

V rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 v opatření na celoroční 

činnost dětí a mládeže (opatření č. 3) byla klubu přidělena neinvestiční dotace ve výši 

43 925 Kč. 

Hlasování sportovní komise: sportovní komise rady města doporučuje Radě města České 

Budějovice schválit finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na běžecký závod Běh republiky. 

Usnesení v tomto znění nebylo přijato (9/4/0/5), sportovní komise nedoporučila žádosti 

vyhovět. 

4. Různé 

 Plán rozvoje sportu - proběhlo jednání se zástupci Jihočeské univerzity, pasportizace 

bude zpracována do GISu, průzkum potřeb bude realizován ve spolupráci 

s p. náměstkem Lavičkou. Bude projednáno jako samostatný bod na příštím jednání 

komise. 

 Koupací mola - instalována celoročně, Ing. Protiva doporučuje umístit  ještě další molo 

na řece Malši a doplnění mol o zázemí a mobiliář. 

 Plavecký bazén - do konce srpna má být zpracován znalecký posudek na stav střechy, 

proběhla jednání se zástupci sportovních klubů, objekt je památkově chráněn, 

rekonstrukce by měla trvat 15-18 měsíců, nabízí se možnost zastření venkovního bazénu 

nafukovací halou po dobu rekonstrukce 

 Memorandum o cyklostezce - probíhají jednání (pravý břeh Vltavy) 

 Turistické značení – sjednotit se zavedeným značením v okolních zemích 
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Příští jednání komise se bude konat dne 8. 9. 2020 od 16,00 hod. v zas. 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. 

6. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 21/2020: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z Rady města České Budějovice 
 

K bodu:  Opatření č. 2 - příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů - podněty od 

členů komise 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 22/2020: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice zrušení Opatření č. 2 a vytvoření systému pro poskytování dotací 

v rámci Memorand za výše uvedených podmínek  
 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu:   Žádost o mimořádnou finanční dotaci města na sportovní akci Běh republiky -

Jihočeský klub maratonců z.s. 

 

Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit finanční příspěvek ve výši 

40 000 Kč pro Jihočeský klub maratonců z.s.  na běžecký závod Běh republiky nebylo přijato. 

 

V Českých Budějovicích dne 11. 8. 2020 

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

Ověřil(a): Jaromír Frank 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                    v.r. 


