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OKRM/77/2021/Z/39 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 5. jednání sportovní komise rady města konaného dne 11. 5. 2021 

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

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří Šilha, Vojtěch Zach 

Omluveni: Ing.  Jiří Fencl, Ing. Oldřich Souček, Bc. Pavel Šramhauser 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Program jednání: 

1. Informace RM, ZM 

2. Plán rozvoje sportu v Českých Budějoviccích na období 2018-2025 – informace o stavu realizace 

naplánovaných akčních plánů 

3. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 

4. Žádost o mimořádnou dotaci na vybudování sportoviště - Florbalová akademie České 

Budějovice,z.s. 

5. Různé  

 

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

Schválený program: 

1. Informace RM, ZM 

Přijato usnesení č. 17/2021 (8 - 8,0,0) 

Materiály schválené ZM: 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2021  OP č. 1  „Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 

sportovních klubů“ 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2021  OP č. 2 „Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních 

klubů“ 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2021  OP č. 4  „Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 

s handicapem" 

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 

v roce 2021  OP č. 5 „Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických 

klubů“ 

 



2 

 

Bc. Z. Sýkora, MBA, navrhuje navýšení alokací pro dotační program na podporu 

sportu na rok 2022, zejména pro handicapované. 

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 

s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice 

akademie,z.s. 

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 

s činností klubové hokejové akademie - HC České Budějovice,z.s.  

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 

s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

RM a další informace: 

 Vybudování 5 workoutových hřišť -mapka s umístěním hřišť bude zaslána členům 

komise 

 TJ Dynamo hala - mají stavební povolení, proběhla jednání o převedení budoucí 

stavby na město, využití jako tělocvična pro ZŠ Grünwaldova a ZŠ Matice školské 

 Budvar aréna - řešena bezpečnost, architektonická studie - potencionální rozšíření 

arény směrem k řece 

 Sportovní hala - ozvučení, zobrazovací panely, oprava střechy, výměna oken, 

udržitelnost projektu 10 let 

 Rugby Club České Budějovice – hřiště v Suchém Vrbném, probíhají jednání 

s Krajským úřadem Jihočeského kraje na kofinancování projektu 

 Participativní rozpočet 

 

2. Plánu rozvoje sportu v Českých Budějovicích na období 2018 - 2025 - informace 

o stavu realizace naplánovaných akčních plánů 

4 projekty- priorita 1.3. - workoutová hřiště 

Pasportizace sportovišť- zaslat tabulku členům komise 

Návrh dotazníku - členové komise zašlou návrh otázek do dotazníku 

Lze využít i projektu Evropské hlavní město kultury 2028 

Na příštím jednání komise probrat jednotlivé priority 

3. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 

Přijato usnesení č. 18/2021 (8 - 8,0,0) 

Předseda sportovní komise informoval členy o důvodové zprávě a přiložené tabulce 

k vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020. 

4. Žádost o mimořádnou dotaci na vybudování sportoviště - Florbalová akademie České 

Budějovice,z.s. 

Přijato usnesení č. 19/2021 (8 - 7,0,1) 

Florbalová akademie České Budějovice,z.s., plánuje vybudovat multifunkční venkovní 

hřiště v areálu SKP. Klub podal žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje, ale žádosti 

nebylo vyhověno. Klub žádá o finanční částku ve výši 50.000 Kč na pořízení nového 

povrchu. Dohodnuto s SKP. Český florbalový svaz v současné době přispívá klubům na 

mantinely, bude se iniciovat dohoda i na povrchy. 

5. Různé 

Kontrola akcí v roce 2021 – členům komise bude zaslána tabulka s termíny akcí 

Investice 

Náklady klubových akademií 

Nájemné za užívání sportovišť v majetku města (SZM) 

Ocenění pro Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

Sportovní komise se seznámila s Jednacím řádem komisí schváleným RM dne 12.4.2021, 
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usnesením č. 394/2021. 

Příští jednání sportovní komise proběhne dne 15.6.2021 od 16,00 hod. v zasedací místnosti 

ZM, II. 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. 

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

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM, ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 17/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
Informace z RM a ze ZM 
 

K bodu:  Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu v roce 2020 
 

K bodu:  Žádost o mimořádnou dotaci na vybudování sportoviště - Florbalová akademie České 

Budějovice,z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 19/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
RM podpořit žádost o mimořádnou dotaci na vybudování multifunkčního venkovní hřiště pro 

Florbalovou akademii České Budějovice,z.s.,částkou ve výši 50.000 Kč 

V Českých Budějovicích dne 11. 5. 2021 

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

Ověřil(a): Jaromír Frank 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                        v.r. 


