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OKRM/102/2020/Z/49 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 23. 6. 2020 

Přítomni: Jaroslav Berka, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, Ing. Oldřich Souček, 

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc. Pavel Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni: Ing.  Jiří Fencl, Ing.  Václav Protiva, Bc.  Jiří Šilha 

Nepřítomni:  

Hosté: Mgr. Barbora Čížková, Ing. Jiří Kratochvíl, Robert Mifka 

Program jednání: 

1. Prezentace Volejbalového klubu České Budějovice 

2. Prezentace FBC Štíři České Budějovice, z.s. 

3. Informace RM/ZM 

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

- odloženo na příští jednání komise 

5. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 

6. Mimořádná žádost o dotaci v oblasti sportu Unie Roska- reg. org. Roska České Budějovice,z.p.s - 

akce "Trousíme se na Kleť" 

7. Různé  

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (8/0/0/0) 

Schválený program: 

1. Prezentace Volejbalového klubu České Budějovice 

Generální manažer Robert Mifka  seznámil Sportovní komisi se současným stavem 

volejbalového klubu:  

- organizace klubu 

- práce s mládeží - Zelená kniha volejbalu, vzory 

- historie a srovnání v mládežnické sekci 

- vzdělávání trenérů 

- finanční stabilita  

- za mládež přidal podrobnosti p. Zach: Minivolejbal, Volejbalové kroužky na školách           

(klub pořídil na své náklady potřeby pro minivolejbal do hodin TV), kempy , sportoviště 

- Český volejbalový svaz – informace k akademii 

- rozpočet klubu: 40%  prostředky ze soukromého sektoru 

2. Prezentace FBC Štíři České Budějovice, z.s. 

Pan předseda Ing. Jiří Kratochvíl a Mgr. B. Čížková  seznámili Sportovní komisi 

se současným stavem klubu: 

- postup mužů do 1 . ligy a žádost o zařazení klubu do OP2 již byla podána minulý rok  

- počet týmů 20 
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- klub nemá vlastní zázemí - pronájmy 

- personální struktura 

- dlouhodobá spolupráce s trenéry 

- zdravotní způsobilost 

- Český florbal - komise mládeže nebude otevírat akademie, preferují ind. trénink 

- rozpočet klubu: 60% prostředky ze soukromého sektoru 

 

 Oba kluby: podpora stavby tělocvičen u ZŠ, nová hala 

3. Informace RM a ZM 

Přijato usnesení č. 18/2020 (8 - 8,0,0) 

1. Smlouva o propagaci mezi statutárním městem České Budějovice a Budějovickým 

Budvarem, n.p. – schváleno RM 

2. Přednostní obsazení ledové plochy červenec 2020 pro HC Slavoj Český Krumlov– 

schváleno RM 

3. Rekonstrukce ve Sportovní hale 

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

členů komise 

- odloženo na příští jednání komise 

5. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 

Přijato usnesení č. 19/2020 (8 - 8,0,0) 

Předseda sportovní komise informoval členy o důvodové zprávě a přiložené tabulce 

k vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019. 

6. Mimořádná žádost o dotaci v oblasti sportu Unie Roska- reg. org. Roska České 

Budějovice, z.p.s. - akce "Trousíme se na Kleť" 

Usnesení nebylo přijato (8 - 0,4,4) 

Na Magistrát města České Budějovice byla doručena dne 10. 6.2020 žádost Unie Roska- 

reg.org. Roska České Budějovice, z.p.s., o finanční příspěvek na akci „ Trousíme se na 

Kleť“, která se bude konat 26.9.2020.  Dotace by byla použita na realizaci sportovně-

benefiční akce na propagaci pohybu u široké veřejnosti a podporu pravidelné fyzické 

aktivity a rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou. Unie Roska  žádá o dotaci ve výši 

50 000 Kč, která by byla použita na náklady: startovní čísla, fcb, drobný materiál, trika pro 

organizátory a účastníky, www. stránky, doprava, DPP pořadatelé. 

 V rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 v Opatření č. 4 – Sportovní 

akce byla Unii přidělena dotace ve výši 30 000 Kč a to na akci 9. ročník 24hodinového 

cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými 

kategoriemi - 6. - 7.3.2020.  

Hlasování sportovní komise: sportovní komise rady města doporučuje 

Radě města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 50 000 Kč na akci             

„Trousíme se na Kleť“. Usnesení v tomto znění nebylo přijato (8/0/4/4), sportovní komise 

nedoporučila žádosti vyhovět. 

7. Různé 

Přijato usnesení č. 20/2020 (8 - 8,0,0) 

Plán rozvoje sportu - akční plány 

Ragbyový klub - podpora volnočasových aktivit, jedná se o  hřiště pro rugby ul. E. 

Krásnohorské, informace o zpoždění projektu - předpokládané otevření hřiště v  r. 2022 

(dle sdělení zástupce Rugby Club ČB J. Žídka) 

 

Příští jednání komise proběhne 11.8.2020 od 16,00 hod. ve Sportovní hale. 
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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. 

5. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM a ZM 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2020: 

sportovní komise rady města 

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

II. u k l á d á  
předsedovi sportovní komise, aby zajistil od Ing. Tomáše Nováka informace o rekonstrukci ve 

Sportovní hale + vizualizace barevnosti podlahy + doložení jednání se sportovními kluby 

(nájemci)  

 

K bodu:  Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 19/2020: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019. 

 

K bodu:  Různé 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 20/2020: 

sportovní komise rady města 

u k l á d á  
předsedovi sportovní komise, aby zajistil od Ing. D. Štojdla, vedoucího OŠT, informace o stavu 

přípravy akčních plánů, zejména Priority 1.1 Detailní pasportizace infrastruktury pro sport a pohybově 

rekreační aktivity ve městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu a 1.2 

Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních aktivit a sportu 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu: Mimořádná žádost o dotaci v oblasti sportu Unie Roska- reg. org. Roska České 

Budějovice, z.p.s. - akce "Trousíme se na Kleť" 

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

50 000 Kč pro Unii Roska- reg.org. Roska České Budějovice, z.p.s., na akci „ Trousíme se na Kleť“, 

nebylo přijato. 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 6. 2020 

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

Ověřil(a): Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                              v.r. 


