
1 

 

 

 

OKRM/86/2020/Z/40 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 26. 5. 2020 

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

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

Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni: Ing.  Václav Protiva 

Nepřítomni:  

Hosté:  

 Program jednání : 

1) Informace ZM 

2) Žádost HC LVI 2009 z.s. o příspěvek na profesionálního trenéra 

3) Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 - přesunuto na příští jednání 

komise 

4) Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (9/0/0/0) 

Schválený program: 

1. Informace ZM 

Přijato usnesení č.  (10 - 10,0,0) 

 Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie - - 

prodloužení do roku 2024 

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů 

souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2020 

ve výši 750 000 Kč (2 splátky) 

 Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na 

činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021 ve výši 8 mil. Kč 

 Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských 

olympioniků na rok 2020 ve výši 70 000 Kč 

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 

s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. ve výši 6 mil. Kč (dvě 

splátky) 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 

sportovních klubů"  
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 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných 

klubů"  

Změna hlasovacího poměru na 10. 

Na příští jednání komise si členové připraví podněty (definice, podmínky) 

k Opatření č. 2 - bude projednáváno jako samostatný bod. 

Podpora akademií je uvedena i ve Strategickém plánu. 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických 

sportovních klubů"  

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"  

 Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 

2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního 

majetku sportovních klubů" 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 

s handicapem"  

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních 

mládežnických klubů" 

 

2. Žádost HC LVI 2009 z.s. o příspěvek na profesionálního trenéra 

Usnesení nebylo přijato (10 - 0,5,5) 

HC LVI 2009 z.s. podali dne 8.1.2020 žádost o příspěvek na profesionálního trenéra. Klub 

požaduje dotaci ve výši 300 000 Kč od ledna 2020 na každý kalendářní rok na nového 

trenéra. Projednáno v kolegiu 13.1.2020. Klub byl ještě dotazován na podrobnosti k žádosti, 

jejich odpověď dorazila 29.4.2020. 

V rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 přidělena klubu na celoroční 

činnost dotace ve výši 797 380 Kč a na sportovní akcí - Vánoční turnaj J. Pouzara dotace ve 

výši 49 000 Kč. Od MŠMT - Můj klub 2019 obdržel klub dotaci 378 950 Kč. 

Hlasování sportovní komise: Sportovní komise doporučuje Radě města České Budějovice 

schválit žádost HC LVI 2009, z.s., o příspěvek na profesionálního trenéra ve výši 

300 000 Kč na  rok 2020. Usnesení v tomto znění nebylo přijato (10/0/5/5), sportovní 

komise nedoporučila žádosti vyhovět. 

3. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2019 - přesunuto na příští 

jednání komise 

4. Různé 

 Vliv koronaviru na provoz klubů 

 Rozpočet OP2 návrh použít pro příští rok jako rezervu (kritéria pro čerpání, objem 

prostředků) 

 Udržet rozpočet na sport 

 Na příští jednání bude pozván p. Mifka - prezentace Volejbalového klubu České 

Budějovice a p. Kratochvíl prezentace FBC Štíři České Budějovice,z.s. 

 Oficiální žádost FBC Štíři České Budějovice,z.s. o zařazení do Opatření č. 2 - 

doplňující informace budou zjištěny do příštího zasedání SK a členové SK budou 

informováni 
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 SKV  České Budějovice,z.s. - prezentace klubu - termín bude upřesněn na příštím 

jednání komise 

 Plán rozvoje sportu - akční plány, doplňující informace budou zjištěny do příštího 

zasedání SK a členové SK budou informováni 

 Podvodní ragby PF České Budějovice - doplňující informace budou zjištěny do 

příštího zasedání SK a členové SK budou informováni 

 Ragbyový klub - podpora volnočasových aktivit, doplňující informace budou zjištěny 

do příštího zasedání SK a členové SK budou informováni 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 23.6.2020 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. 

4. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 17/2020: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
Informace ze Zastupitelstva města České Budějovice 
 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu: Žádost HC LVI 2009 z.s. o příspěvek na profesionálního trenéra  

 

Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost HC LVI 2009, z.s., 

o příspěvek na profesionálního trenéra ve výši 300 000 Kč na rok 2020, nebylo přijato. 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2020 

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

Ověřil(a): Bc. Pavel Šramhauser 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                   v.r. 


