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OKRM/47/2020/Z/22 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 2. jednání sportovní komise rady města konaného dne 26. 2. 2020 

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., Jiří  Hrbáč, Patrik  Krabec 

Program jednání: 

1. Informace ZM 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - Nadační fond na podporu fotbalové mládeže 

Jihočeského kraje + Memorandum 

3. Žádost o příspěvek na činnost 13 mládežnických týmů klubu včetně Akademie ČSLH na sezónu 

2020/21 - HC České Budějovice, z.s. 

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

5.  Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (11/0/0/0). 

Schválený program: 

1. Informace ZM 

Poskytnutí neinvestičních příspěvků za reprezentaci města dětí a mládeže od 10 do 18 let za 

rok 2019 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže Jihočeského kraje + Memorandum 

Přijato usnesení č. 4/2020 (11 - 11,0,0) 

Statutární město České Budějovice spolu s Fotbalovou asociací ČR a s Jihočeským krajem 

podepsalo dne 27. 10. 2015 Memorandum o spolupráci. Projekt Regionální fotbalové 

akademie Jihočeského kraje začal na jihu Čech fungovat od 1. 9. 2016.  Statutární město 

České Budějovice se v Memorandu zavázalo poskytnout organizační a ekonomickou 

podporu. Výše uvedené Memorandum končí ke dni 30. 6. 2020. 

Z tohoto důvodu je předkládán návrh nového Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským 

krajem, Fotbalovou asociací ČR, statutárním městem České Budějovice a Nadačním 

fondem na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje. 

Finanční podpora činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie probíhá 

prostřednictvím Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje (dále 
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jen NF). 

Jedná se o částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie 

Jihočeského kraje (dále jen RFAJČK) : 

-          provoz - režie pro 50 hráčů RFAJČK   

-          pronájem sportovišť                               

-          doprava hráčů RFAJČK 

-          na kalendářní rok 2019 (na období leden - červen 2019 a září - prosinec 2019), 

dotace byla poskytnuta ve dvou splátkách: 1. splátka k 20. 4. 2019 ve výši 

600 000 Kč a 2. splátka k 15. 9. 2019 ve výši 400 000 Kč. 

Na jednání sportovní komise byli přizváni Jiří Hrbáč a Patrik Krabec  (zástupci Regionální 

fotbalové akademie Jihočeského kraje). Vysvětlili principy fungování akademie, výběr 

hráčů, finanční zapojení statutární města České Budějovice, Jihočeského kraje a Fotbalové 

asociace ČR. Bylo provedeno srovnání s ostatními Regionálními akademiemi  - finance, 

reprezentanti. 

Sportovní komise vzala na vědomí  přiloženou žádost o poskytnutí individuální dotace na 

rok 2020. 

3. Žádost o příspěvek na činnost 13 mládežnických týmů klubu včetně Akademie ČSLH 

na sezónu 2020/21 - HC České Budějovice, z.s. 

Usnesení nebylo přijato (11 - 1,5,5) 

Dne 4. 11. 2019 byla jménem prezidenta Správní rady HC České Budějovice,z.s., Jana 

Ryby a generálního manažera ČEZ MOTORU České Budějovice Stanislava Bednaříka 

doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o udělení finančního příspěvku ve 

výši 9.000.000 Kč. 

Hokejový klub žádá o finanční prostředky na uhrazení nákladů mládežnického hokejového 

klubu HC České Budějovice,z.s., a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021. 

Dotace bude použita na pokrytí nákladů souvisejících s činností 13 mládežnických týmů 

klubu, tj. na sportovní přípravu pro téměř 400 dětí a mládeže pod vedením profesionálních 

trenérů. 

V rozpočtu je na tuto akademii alokována částka ve výši 8 mil. Kč. 

Sportovní komise hlasovala o navýšení neinvestiční dotace ve výši 8 mil. Kč o 1 mil. Kč. 

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

Přijato usnesení č. 5/2020 (7 - 7,0,0) 

Jednání opustili následující členové SK: Vojtěch Zach, Jan Hrdý, změna hlasovacího 

poměru na 9.  

Hodnotící komise ve složení: 1. Berka Jaroslav – předseda sportovní komise  

2. Ing. Fencl Jiří, 3. Frank Jaromír, 4. Ing. Protiva Václav, 5. Ing. Souček Oldřich, 6. Bc. 

Šilha Jiří, 7. Bc. Šramhauser Pavel  

Před vyhodnocením žádostí se Sportovní komise rozhodla, že podpoří pouze jednu žádost 

v případě podání více žádostí u jednoho žadatele. 

Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 vyhodnotila žádosti podané do opatření 4: Příspěvek na 

sportovní akce (sportovní soutěže, poháry, sportovní akce typu "Sport pro všechny", 

sportovní akce pro handicapované sportovce, podpora sportovních akcí pro seniory). 

U sportovních akcí, kde je dotace vyšší jak 50 tis. Kč, je doplněno bodové hodnocení.  

Celý objem finančních prostředků ve výši 1,7 mil. Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

5. Různé 

Pan náměstek informoval o jednáních pracovní skupiny Složiště a Budvar aréna. 

Opatření 7: Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů 
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Podmínky pro udělení dotace jsou následující: 

-           děti a mládež věnující se tanečnímu a estetickému sportu – taneční uskupení, 

mažoretky, aerobic a případné další estetické neolympijské sporty  

-          alokovaná částka ve výši 500 000 Kč 

Jihočeský kraj řeší financování Akademií v rámci dotačního programu. Sportovní komise 

by měla zvážit a projednat podobný postup do budoucna (od roku 2021)  - financování 

Akademií v rámci dotačního programu (alokace financí). 

V návrhu rozpočtu na rok 2021 navýšit finanční prostředky na reprezentaci dětí a mládeže 

od 10 do 18 let za rok 2020 na částku 350 000 Kč. 

Příští jednání komise proběhne dne 24. 3. 2020 od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 103, I. 

patro MM České Budějovice. 

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. 

2. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže Jihočeského kraje + Memorandum 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2020: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit prodloužení Memoranda o spolupráci do roku 2024 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 Sportovní akce 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2020: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 1.700.000 Kč na sportovní akce do 

opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" dle Protokolu o hodnocení žádostí 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu: Žádost o příspěvek na činnost 13 mládežnických týmů klubu včetně Akademie ČSLH 

na sezónu 2020/21 - HC České Budějovice, z.s. 

Usnesení o navýšení neinvestiční dotace ve výši 8 mil. Kč o 1 mil. Kč nebylo přijato.  

V Českých Budějovicích dne 26. 2. 2020 

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

Ověřil(a): Jaromír Frank 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                   v.r. 


