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OKRM/54/2021/Z/27 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 3. jednání sportovní komise rady města konaného dne 8. 4. 2021 

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. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Stanislav Bednařík, Petr Benát, 

Robert Mifka, Martin Vozábal 

 

Program jednání: 

1. Projekt klubové fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

2. Projekt klubové hokejové akademie HC České Budějovice, z.s. 

3. Projekt klubové volejbalové akademie Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

4. Různé 

 

 

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

 

Schválený program: 

1. Projekt klubové fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

Přijato usnesení č. 9/2021 (9 - 8,0,1) 

Před hlasováním se z jednání odpojil Bc. Šilha, změna hlasovacího poměru na 9. 

2. Projekt klubové hokejové akademie HC České Budějovice, z.s. 

Přijato usnesení č. 10/2021 (9 - 7,0,2) 

3. Projekt klubové volejbalové akademie Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

Přijato usnesení č. 11/2021 (9 - 7,0,2) 

Před hlasováním nahlásil střet zájmů pan Zach. 

Pan náměstek rekapituloval vývoj akademií - do projektů zapracovány připomínky členů 

SK a RM. Projekty zpracovány na základě osnovy, která vychází z Memorand.  

Proběhla debata se zástupci akademií – představení akademií, popis projektu. 
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Dále proběhla diskuze k nastavení jednotlivých indikátorů. Budou sledovány jednotlivé 

oblasti uvedené v projektu, včetně členské základny (viz níže) a zapojení „odchovanců“ 

(dětí, které prošly systémem akademií) do prvního týmu (fotbalová první liga, potažmo 

druhá liga a třetí liga; extraliga/první liga hokeje;  extraliga/první liga volejbalu). 

V současné době SK Dynamo České Budějovice akademie ,z.s., a HC České 

Budějovice,z.s., plní striktní svazové podmínky, které jsou nezbytné pro získání licence a 

následného udělení statusu akademie, přičemž každoročně probíhá licenční řízení, jehož 

výsledkem je zachování či odebrání statusu klubové akademie – licenční podmínky jsou 

přílohou zápisu. 

Výjimkou je v tomto směru pouze Volejbalový klub České Budějovice ,z.s., pro který je 

akademie pilotní projekt a v rámci ČR je ojedinělý.  

Na každý rok bude vždy podávána individuální žádost. Uznatelné náklady budou uvedeny 

ve veřejnoprávní smlouvě. 

V rámci závěrečné hodnotící zprávy bude předkládán počet dětí ve věku 10, 15, 18 let a 

poměr budějovických a  tzv. „mimobudějovických“ dětí. 

4. Různé 

Investice - mimořádná žádost. 

Příští jednání bude dne 20. 4. 2021 od 16,00 hod. on-line přes MS Teams.  

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. 

3. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Projekt klubové fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
RM finančně podpořit Projekt klubové fotbalové akademie v rámci Memoranda a alokovat do 

střednědobého rozpočtového výhledu částku ve výši 7 mil. Kč na sezónu 2021/2022 
 

 

 

K bodu:  Projekt klubové hokejové akademie HC České Budějovice, z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 10/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
RM finančně podpořit Projekt klubové hokejové akademie v rámci Memoranda a alokovat do 

střednědobého rozpočtového výhledu částku ve výši 8,75 mil. Kč na sezónu 2021/2022 
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K bodu:  Projekt klubové volejbalové akademie Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 11/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
RM finančně podpořit Projekt klubové volejbalové akademie v rámci Memoranda a alokovat do 

střednědobého rozpočtového výhledu částku ve výši 2,35 mil. Kč na rok 2021 

V Českých Budějovicích dne 8. 4. 2021 

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

Ověřil(a): Jan Novotný 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                 v.r. 


