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OKRM/44/2021/Z/22 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 2. jednání sportovní komise rady města konaného dne 25. 3. 2021 

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. 

Program: 

1. Informace ZM 

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

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

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

5. Žádost o neinvestiční dotaci Nadační fond Jihočeských olympioniků 

6. Žádost o neinvestiční dotaci LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. 

7. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 "Příspěvek na sportovní akce"  

8. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 

s handicapem" 

9.  Různé 

 

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

 

Schválený program: 

1. Informace ZM 

Přijato usnesení č. 4/2021 (11 - 11,0,0) 

 Memoranda - klubové akademie 

 Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů 

souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 

2021 

 Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 

leden – prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let- FIGHT CLUB a TJ Karate 

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

U všech akademií budou nastaveny indikátory. Zatím řešeno finanční kritérium. Projekty na 

3 roky. Memoranda konzultována s právním oddělením. 

Rozpočty akademií. SKD - 2 nové dívčí kluby 

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

Pan Bednařík představil hokejovou akademii. Informoval členy komise o pokutě akademii. 

Dále vysvětlil, že se nejednalo o pokutu, ale neobdrželi dotaci - v 1. měsíci fungování 

dotací nesplnili včasný termín odevzdání statistického výkazu. Vysvětlil kritéria hodnocení 

akademií dle ČSLH - body za prosazování mládežnických hráčů v reprezentačních týmech 

a v seniorských týmech, infrastruktura, materiální zajištění, stravování, fyzická 

připravenost. Vloni byli v akademiích poslední a letos jsou první (junioři, kteří hráli MS 

nemohli odejít do zahraničí a hráli sezonu v ČR atd. atd. ) 

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

Pan Mifka představil volejbalovou akademii: 

- systém fungování 

- organizační strukturu 

- metodická část 

- trenérská základna 

- zázemí akademie 

- finance 

- dlouhodobá spolupráce se ZŠ a SŠ 

5. Žádost o neinvestiční dotaci Nadační fond Jihočeských olympioniků 

Přijato usnesení č. 5/2021 (11 - 11,0,0) 

Dne 6. 1. 2021 byla přijata žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o poskytnutí 

finanční podpory na rok 2021 ve výši 70 000 Kč (doplnění žádosti dne 25.2.2021). 

Z požadované částky mají být hrazeny životní náklady sportovců – občanů města České 

Budějovice, kteří se buď zúčastnili olympijských her jako reprezentanti nebo reprezentovali 

stát na jiných světových nebo evropských soutěžích a ocitli se ve složité životní situaci. 

Příspěvek bude poskytnut ve formě jednorázového peněžitého plnění. Zastupitelstvo 

Jihočeského kraje přidělilo dotaci ve výši 400 000 Kč. 

Proběhla velká diskuze k tomuto bodu. 

6. Žádost o neinvestiční dotaci LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE,z.s. 

Přijato usnesení č. 6/2021 (11 - 9,0,2) 

Na odbor školství a tělovýchovy byla doručena dne 10. 2. 2021 žádost LTC České 

Budějovice, z.s., o mimořádnou finanční podporu ve výši 500 000 Kč, která byla doplněna 

dne 15. 2. 2021. 

Areál je uzavřen od 12. 10. 2020, ve stejném datu měla být zahájena současná halová 

sezóna. K datu 11. 2. 2021 je to již 109 dnů uzavření. 

Jednalo by se úhradu 40% fix. nákladů za období cca 5 měsíců – od 12. 10. 2020 do 

28. 2. 2021. 

Klub podal žádost o podporu státu v programu COVID Gastro – uzavřené provozovny, kde 

žádá o podporu ve výši 138 000 Kč za období 12. 10. 2020 – 10. 1. 2021. 

Kromě programu Antivirus na zaměstnance v hlavním pracovním poměru se klubu žádné 

další podpory netýkají. 

Do Rady města České Budějovice bude předkládat majetkový odbor. 

7. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 "Příspěvek na sportovní akce"  

Přijato usnesení č. 7/2021 (11 - 10,0,1) 



3 

 

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

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

Zbyněk, MBA, 7. Bc. Šilha Jiří, 8. Bc. Šramhauser Pavel, 9. Zach Vojtěch, 10. Novotný Jan 

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 2021 vyhodnotila žádosti podané do opatření 3: 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 je doplněno bodové hodnocení.  

Celý objem finančních prostředků ve výši 1,150 mil. Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

8. Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 "Příspěvek na sportovní činnost dětí 

a dospělých s handicapem" 

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

Před hlasováním se z jednání odpojil V. Zach, změna hlasovacího poměru na 10.  

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

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

Ing. ,8. Sýkora Zbyněk Bc. MBA,9. Šilha Jiří Bc.,10. Šramhauser Pavel Bc. 

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

podporu sportu v roce 2021 vyhodnotila žádosti podané do opatření 4: "Příspěvek na 

sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"  a navrhla konečnou výši dotace dle 

Protokolu o hodnocení žádostí. 

Celý objem finančních prostředků ve výši 350 000 Kč byl vyčerpán beze zbytku.  

 

9. Různé 

Příští jednání sportovní komise proběhne přes MS Teams dne 8.4.2021 od 16.00 hod. 

K jednání budou přizvání zástupci klubových akademií. 

 

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:  Informace ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace ze Zastupitelstva města České Budějovice 
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K bodu:  Žádost o neinvestiční dotaci Nadační fond Jihočeských olympioniků 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2021: 

sportovní komise rady města 

n a v r h u j e ,  
aby tuto žádost řešila sociální komise 
 

K bodu:  Žádost o neinvestiční dotaci LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2021: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
výše uvedenou žádost 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 3 "Příspěvek na sportovní akce"  

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 1.150.000 Kč na sportovní akce do 

opatření č. 3: "Příspěvek na sportovní akce" dle Protokolu o hodnocení žádostí 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu OP č. 4 "Příspěvek na sportovní činnost dětí 

a dospělých s handicapem" 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 8/2021: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit rozdělení dotací ve výši 350.000 Kč do 

opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" dle Protokolu 

o hodnocení žádostí. 

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2021 

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

Ověřil(a): Jaromír Frank 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                v.r. 


