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OKRM/15/2021/Z/8 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 9. 2. 2021 

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

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

Šramhauser, Vojtěch Zach 

Omluveni: Jan Novotný 

Nepřítomni:  

Hosté: Jana Kortusová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Program jednání: 

1. Informace ZM 

2. Rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2020 

3. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 - Nadační fond na podporu fotbalové mládeže 

Jihočeského kraje 

4. Různé 

 

Sportovní komise se konala on-line prostřednictvím aplikace MS Teams. 

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

Ověřovatelem zápisu pověřen Bc. Pavel Šramhauser (10/0/0/0). 

Schválený program: 

1. Informace ZM 

Přijato usnesení č. 1/2021 (10 - 10,0,0) 

- HZS ČB přidělena dotace ve výši 2,5 mil. Kč 

- pokuta HC České Budějovice z.s. - akademie ve výši 60 000 Kč – administrativní 

pochybení při odevzdání povinného hlášení o činnosti v reprezentační buňce na ČSLH 

- pan náměstek informoval o přípravě Memorand na akademie - HC České Budějovice 

z.s., SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Volejbalový klub České 

Budějovice z.s. - na 3 roky, po schválení Memoranda bude uzavřena veřejnoprávní 

smlouva - oddělené účetnictví. Kluby předloží koncepci akademie. Alokace 

finančních prostředků na 1 rok.     

 

2. Rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 

2020 

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

Sportovní komise rozdělila neinvestiční  dotaci za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2020 dle schválených Pravidel. Každé sportovní odvětví má svá specifika, 
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proto bylo nutné projít jednotlivé individuální výsledky, výsledky v hlídkách a družstvech. 

SK vyjasnila některé sporné body v tabulce: Výsledky na mezinárodních soutěžích typu 

ME a MS započítány od 15 let.  

Alokovaná částka ve výši 350 000 Kč byla rozdělena beze zbytku. 

Před hlasováním se z jednání odpojil Vojtěch Zach, změna hlasovacího poměru na 9. 

 

3. Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 - Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže Jihočeského kraje 

Přijato usnesení č. 3/2021 (9 - 9,0,0) 

Finanční podpora činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie probíhá 

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

NF). Pro rok 2021 je požadavek ve výši 800 000 Kč. 

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 2021 (na období leden - červen 2021 a září - prosinec 2021), dotace bude 

poskytnuta ve dvou splátkách. Vyúčtování dotace za rok 2020 (přidělena dotace ve výši 

750 000 Kč) včetně Hodnotící zprávy činnosti RFA Jihočeského kraje v roce 2020 bylo 

předloženo v souladu se smlouvou dne 29. 1. 2021 a nejsou v něm shledány žádné 

nedostatky. Z poskytnutých prostředků bylo vzhledem ke COVID-19 vyčerpáno pouze 

416 269 Kč a nevyužitá část dotace ve výši 333 731 Kč byla vrácena na účet města. 

 

4. Různé 

- Pasportizace sportovišť již zpracována, bude ještě doplněno o kapacitu, vytíženost 

sportovišť, investice do budoucna a o tělocvičny na SŠ a VŠ - aktuální informace sdělí 

komisi vedoucí odboru školství a tělovýchovy 

- Informace - HC ČB plánuje založit sportovní třídy i na učilištích, p. Bednařík má 

předjednáno na Krajském úřadě. V Českých Budějovicích funguje již několik let 

Sportovní gymnázium. 

- Bc. Z.Sýkora, MBA,  nesouhlasí se snížením alokace pro rok 2021 o 1 mil. Kč u 

preferovaných klubů, když u ostatních opatření byla pro rok 2021 snížena alokace a 

stropy o 30% 

- Vyúčtování v Opatření OP4 Příspěvek na sportovní akce - nedostatky ve vyúčtování:         

 AKTIVITY FITNESS,z.s. - Komplexní závody pro děti 3-12 let – odměny 

 JFA ČB,z.s. – Fotbalová olympiáda pro děti 5-15 let - odměny a rozhodčí 

Mgr. Požárek bude vyzván k dovysvětlení a doplnění podkladů ve vyúčtováních 

(rozhodčí - doplnění jmen a dat narození) - na příštím jednání komise výstup 

z šetření 

 „České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s.“ – Silvestrovský Lannův ponor 

vltavský 2020 - akce nebyla organizována místem ani časem, vzhledem 

k povětrnostním podmínkám nelze uznat technicko- materiální zajištění. Z těchto 

důvodů byl žadatel vyzván k vrácení celé dotace ve výši 45 000 Kč, na příštím 

jednání komise bude předána  informace. 

- Pro hodnocení akcí je kromě termínu důležitá i doba trvání akce, toto bude zohledněno 

při hodnocení jednotlivých akcí a při rozdělování finančních prostředků 2021. 

- Sportovní komise bude i nadále pokračovat v kontrolách jednotlivých akcí. 

- Z jednání se odpojil v 18 hod. Ing. V. Protiva, změna hlasovacího poměru na 8. 

 



3 

 

Příští jednání sportovní komise 23. 3. 2021 od 16,00 hod., zasedací místnost č. 103, I. patro 

MM ČB. 

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. 

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

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2021: 

sportovní komise rady města 

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

K bodu:  Rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 

2020 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2021: 

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 

2020, 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 2020 v předloženém znění 
 

K bodu:  Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 - Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže Jihočeského kraje 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 800 000 Kč na 

pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2021 

pro Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 

V Českých Budějovicích dne 9. 2. 2021 

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

Ověřil(a): Bc. Pavel Šramhauser 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                  v.r. 


