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OKRM/21/2020/Z/10 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 21. 1. 2020 

Přítomni: Jaroslav Berka, Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Novotný, Ing.  Václav Protiva, 

Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří Šilha, Bc. Pavel 

Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni: Jan Hrdý 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Zdeněk Kamiš, Nina Mocová 

Program jednání: 

1. Informace RM 

2. Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o finanční podporu 

3. Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2019 

4. Prezentace Podvodního ragby PF České Budějovice 

5. Různé 

 

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

Schválený program: 

1. Informace RM – 20. 1. 2020 

Přijato usnesení č. 1/2020 (10 - 10,0,0) 

V RM nebyly body zaměřené na sport. 

Náměstek informoval členy komise o možnostech zlepšení pohybové gramotnosti 

na MŠ a ZŠ, které vyplynuly z jednání Svazu měst a obcí ČR – jedná se zejména o 

získání aprobovaných učitelů na TV, zapojení trenérů sportovních klubů do výuky 

TV, pořádání sportovních akcí pro MŠ a ZŠ a spolupráce s MŠMT. Příkladem je ZŠ 

Psáry, kde funguje propojení výuky TV na sportovní aktivity ve sportovním areálu 

(stavba na zelené louce, investice ve výši 400 mil. Kč ) – odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAtS7VLgKpE).  

„Budvar aréna“ – zde se dokončuje kompletace projektových materiálů a jedná se 

o rekonstrukci, ke které bude přizván nezávislý odborník. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAtS7VLgKpE
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Probíhá aktualizace pasportizace sportovišť a je požádáno o dotaci na zpracování 

průzkumu potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních aktivit 

a sportu.  

Od 1. 2. 2020 nastoupí na MM ČB datový analytik. 

SW pro vytvoření "Portálu sportu" dle Strategického plánu –  financování. 

„Složiště“ - informace o pronájmech. 

2. Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o finanční podporu 

Přijato usnesení č. 2/2020 (10 - 10,0,0) 

Dne 6. 1. 2020 byla přijata žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků 

o poskytnutí finanční podpory na rok 2020 ve výši 70 000 Kč. 

Z požadované částky mají být hrazeny životní náklady sportovců – občanů města 

České Budějovice, kteří se buď zúčastnili olympijských her jako reprezentanti nebo 

reprezentovali stát na jiných světových nebo evropských soutěžích a ocitli se ve 

složité životní situaci. Příspěvek bude poskytnut ve formě jednorázového 

peněžitého plnění. 

Proběhla velká diskuze k tomuto bodu. 

Po hlasování z jednání odešel Ing. Fencl, změna hlasovacího poměru na 9. 

3. Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2019 

Přijato usnesení č. 3/2020 (9 - 9,0,0) 

Sportovní komise rozdělila neinvestiční  dotaci za reprezentaci města (děti 

a mládež od 10 do 18 let) za rok 2019 dle schválených Pravidel. Každé sportovní 

odvětví má svá specifika, proto bylo nutné projít jednotlivé individuální výsledky, 

výsledky v hlídkách a družstvech. SK vyjasnila některé sporné body v tabulce: 

Výsledky na mezinárodních soutěžích typy ME a MS započítány od 15 let.  

Evropský festival mládeže uznán na úrovní ME. 

Alokována částka byla rozdělena beze zbytku. 

Po hlasování z jednání odešel Ing. Souček, změna hlasovacího poměru na 8. 

4. Prezentace Podvodního ragby PF České Budějovice 

P. Mocová a p. Kamiš prezentovali činnost sportovního klubu a jeho financování. 

Ve spolupráci s DDM České Budějovice probíhá nábor nových členů. P. Mocová 

zašle SK specifikaci požadavků - umístění banneru, upravení časů pronájmu pro 

tréninky juniorů, turnaje, atd.  

Sportovní komise prověří možnosti řešení. 

 

5. Různé 

Příští jednání  26. 2. 2020 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. 
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1. 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. 1/2020: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 
informace z  Rady města České Budějovice 
 
K bodu:  Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o finanční podporu 

 
sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2020: 

sportovní komise rady města 

n a v r h u j e  
 
ocenění vybraných sportovců za mimořádný přínos pro město České Budějovice primátorem 
nebo odpovědným náměstkem 
 
K bodu:  Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2019 

 
sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2020: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (dětí a mládeže od 10 do 18 let) za 
rok 2019, dle Pravidel 

II. d o p o r u č u j e  
Radě města a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit poskytnutí neinvestičních 
příspěvků za reprezentace dětí a mládeže do 18 let v roce 2019 v předloženém znění.   

V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2020 

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

Ověřil(a): Bc. Pavel Šramhauser 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                              v.r. 


