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OKRM/63/2021/Z/30 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 20. 4. 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: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Program jednání: 

1. Informace RM 

2. Žádost o mimořádnou dotaci Sportovní klub Pedagog České Budějovice - pro oddíl stolního tenisu 

3. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 

sportovních klubů“ 

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 2„Příspěvek na činnost ostatních mládežnických 

sportovních klubů“ 

5. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 5 „Příspěvek na sportovní činnost tanečních 

mládežnických klubů“ 

6. Různé 

 

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (7/0/1/0) 

 

Schválený program: 

1. Informace RM 

Přijato usnesení č. 12/2021 (10 - 9,0,1) 

-  RM byly schváleny dotace pro OP č. 3 "Příspěvek na sportovní akce" a pro OP č. 4 

"Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (částky do 50 000 Kč) 

-  VZ malého rozsahu - výsledková tabule ve Sportovní hale 

-  Složiště - jednání dne 21.4.2021 ČEVAK, SK Dynamo, FBC Štíři, město - kanalizace 

-  sportovní hala TJ Dynamo ČB nabízí projekt městu (náklady na stavbu haly 43 mil. Kč, 

nejsou zde provozní věci, nezávislé zhodnocení, Sportovní zařízení zpracují ekonomický 

model, financování) 

-  Rugby Club ČB - areál Suché Vrbné, podmínky NSA, jednání s Jihočeským krajem 

-  Projekty za školy a sportoviště do NSA - pokud splní podmínky - studie ZŠ Máj I. - 

nástavba, ZŠ Dukelská-  tělocvična, ZŠ a MŠ L.Kuby - venkovní hřiště 
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- Bc. Sýkora, MBA, informoval o připravovaném jednání na Jihočeském kraji za účasti 

Ing. Sedláčkové z NSA 

2. Žádost o mimořádnou dotaci Sportovní klub Pedagog České Budějovice - pro oddíl 

stolního tenisu 

Přijato usnesení č. 13/2021 (10 - 7,0,3) 

Na Magistrát města České Budějovice byla doručena dne 7. 4. 2021 žádost Sportovního 

klubu Pedagog České Budějovice o mimořádnou dotaci pro oddíl Stolního tenisu ve výši 

250 000 Kč. Tato dotace bude využita především na cestovné, ubytování a odměny hráčů. 

Celkové náklady ve výši 360 000 Kč, spoluúčast klubu bude ve výši 110 000 Kč. 

3. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost výkonnostních 

mládežnických sportovních klubů“ 

Přijato usnesení č. 14/2021 (10 - 8,0,2) 

Před hlasováním nahlásil střet zájmů Ing. Jiří Fencl.. 

Hodnotící komise ve složení: 1. Berka Jaroslav – předseda sportovní komise,2. Frank 

Jaromír, 3. Hrdý Jan,,4. Protiva Václav Ing.,5. Souček Oldřich Ing. ,6. Sýkora Zbyněk 

Bc. MBA,7. Šilha Jiří Bc.,8. Šramhauser Pavel Bc.,9. Zach Vojtěch 

Řádně v termínu bylo podáno 34 žádostí, pro rok 2021 město rozděluje částku 

6.7000.000 Kč.  Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sportu v roce 2021 vyhodnotila žádosti podané do Opatření č. 1 

a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.  

Některým klubům byl částečně ponížen koeficient. Seznam klubů, u kterých k ponížení 

koeficientu došlo, je součástí Protokolu o hodnocení žádostí spolu s jejím zdůvodněním. 

Celý objem finančních prostředků ve výši 6 700 000 Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

4. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 2„Příspěvek na činnost ostatních 

mládežnických sportovních klubů“ 

Přijato usnesení č. 15/2021 (10 - 9,0,1) 

Hodnotící komise ve složení: 1. Berka Jaroslav – předseda sportovní komise,2. Fencl Jiří 

Ing.,3. Frank Jaromír, 4. Hrdý Jan,,5. Protiva Václav Ing.,6. Souček Oldřich Ing. ,7. Sýkora 

Zbyněk Bc. MBA,8. Šilha Jiří Bc.,9. Šramhauser Pavel Bc.,10. Zach Vojtěch 

Řádně v termínu bylo podáno 21 žádostí, pro rok 2021 město rozděluje částku 

1 100 000 Kč. Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sportu v roce 2021 vyhodnotila žádosti podané  do Opatření č. 2 

a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.  

Celý objem finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

5. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 5 „Příspěvek na sportovní činnost tanečních 

mládežnických klubů“ 

Přijato usnesení č. 16/2021 (10 - 9,0,1) 

Hodnotící komise ve složení: 1. Berka Jaroslav – předseda sportovní komise,2. Fencl Jiří 

Ing.,3. Frank Jaromír, 4. Hrdý Jan,,5. Protiva Václav Ing.,6. Souček Oldřich Ing. ,7. Sýkora 

Zbyněk Bc. MBA,8. Šilha Jiří Bc.,9. Šramhauser Pavel Bc.,10. Zach Vojtěch 

Řádně v termínu bylo podáno 5 žádostí, pro rok 2021 město rozděluje částku 340 000 Kč. 

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

podporu sportu v roce 2021 vyhodnotila žádosti podané Opatření č. 5 a navrhla konečnou 

výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.  

Celý objem finančních prostředků ve výši 340 000 Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

6. Různé 

Dětská hřiště během lockdownu - oplocená byla uzamčena, otevřená -kontrola Městské 
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policie. 

Na příštím jednání bude řešen Plán rozvoje sportu a pasportizace - zrevidovat. 

Příští jednání bude dne 11. 5. 2021 od 16,00 hod. v zasedací místnosti ZM. 

 

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 17:00 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 12/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z RM 
 

K bodu:  Žádost o mimořádnou dotaci Sportovní klub Pedagog České Budějovice - pro oddíl 

stolního tenisu 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 13/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
žádost Sportovního klubu Pedagog České Budějovice o mimořádnou dotaci pro oddíl Stolního tenisu 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 1 „Příspěvek na činnost výkonnostních 

mládežnických sportovních klubů“ 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 14/2021: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
snížení koeficientů u vybraných sportovních klubů dle Protokolu o hodnocení žádostí spolu 

s jeho zdůvodněním, 

II. d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 1: 

"Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu 

o hodnocení žádostí v předloženém znění. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 2„Příspěvek na činnost ostatních 

mládežnických sportovních klubů“ 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 15/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 2: 

"Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí 

v předloženém znění. 
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K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 5 „Příspěvek na sportovní činnost tanečních 

mládežnických klubů“ 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 16/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 5: " 

Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí 

v předloženém znění. 

V Českých Budějovicích dne 20. 4. 2021 

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

Ověřil(a): Bc.  Jiří Šilha 

Jaroslav Berka 

předseda komise 


