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OKRM/173/2019/Z/85 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 11. jednání sportovní komise rady města konaného dne 12. 11. 2019 

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., Mgr. Lukáš  Bajt, 

cyklokoordinátor 

Program jednání: 

1. Informace RM/ZM 

2. Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) za 

rok 2019 

3. Jednání s cyklokoordinátorem 

4. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2020 

5. Mimořádné dotace 

5.1. TJ SK Čéčova České Budějovice, z.s. – 15. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo 

a dorost  

5.2. TJ Karate České Budějovice z.s. – podpora startu A. Květoňové na mládežnickém MS světa 

v karate 2019 v Chile 

6. Různé 

 

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

Schválený program: 

1. Informace RM/ZM 

Přijato usnesení č. 39/2019 (11 - 11,0,0) 

ZM: 

Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s. 

na kofinancování Modernizace sportoviště ve výši max. 2,2 mil. Kč 

RM: 

Sleva na ledovou plochu pro Blackdog a SKV Králové 

FBC Štíři - akce Mistráček pro MŠ  

Nadační fond jihočeských olympioniků – sleva na vstupném 100 % do Plaveckého bazénu 

od 1.1. do 31.12.2020 

Schválen návrh rozpočtu na rok 2020 
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2. Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 

2.1 Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - navýšení alokace 

Přijato usnesení č. 40/2019 (11 - 11,0,0) 

Komise se rozhodla pro navýšení původního rozpočtu ve výši 250 000 Kč a to převedením 

částky 100 000 Kč z Dotačního programu z Opatření č. 4. 

Po konzultaci s finančním odborem, oddělením rozpočtu, nelze v současné době již 

provádět žádné změny v návrhu rozpočtu pro rok 2020. 

2.2 Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - doplnění textu v Pravidlech 

Přijato usnesení č. 41/2019 (11 - 9,1,1) 

Komise doplnila text v Pravidlech u specifikace pojmu Družstva, konktrétně rozšíření 

pojmu umělecké sestavy (taneční a estetické sporty družstev – bude hodnoceno umístění 

v nejvyšší republikové kategorii). 

2.3 Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - Pravidla a výzva včetně výše uvedených změn 

Přijato usnesení č. 42/2019 (11 - 10,0,1) 

Sportovní komise odsouhlasila pravidla pro rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci 

města (děti a mládež do 18 let) za rok 2019. 

Termín pro podávání žádostí byl stanoven od 10. 12. 2019 do 10. 1. 2020. 

3. Jednání s cyklokoordinátorem 

Mgr. Lukáš Bajt informoval o současném stavu a plánech do budoucna.  Cykloskupina se 

schází 6 ročně. Na webu města je k dispozici cyklogenerel. V současné době se řeší např. 

cyklopřejezdy. Členové komise vznesli dotazy obecné povahy např. bikesharing, cyklověž, 

rozvoj cyklotailů.  Pan náměstek v souvislosti s Memorandem Vltavské cyklostezky 

upozornil na problém na pravém břehu - závlahy, rozbitý úsek. 

4. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 

4.1 Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - posun věkové hranice 

Přijato usnesení č. 43/2019 (11 - 7,0,4) 

Komise se shodla na posunutí věkové hranice na 23 let u opatření 1,2,3,7. 
 

4.2 Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - žádost v programu Můj klub 

Přijato usnesení č. 44/2019 (11 - 9,2,0) 

 Komise se shodla na krácení dotace až do výše 10%, v případě, že žadatel neprokáže 

podání žádosti do programu Můj klub. 
 

4.3 Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7 hranice 

Přijato usnesení č. 45/2019 (11 - 11,0,0) 



3 

 

Komise se shodla na min-max. výši dotace u Opatření č. 7 a to minimálně - 5 000 Kč a 

maximálně -  250 000 Kč. 

4.4 Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020  - Opatření č. 7 alokace 

Přijato usnesení č. 46/2019 (11 - 10,0,1) 

Komise se shodla na celkové alokaci u Opatření č. 7 ve výši 500 000 Kč (přesun 100 000 

Kč z OP4). 
 

4.5 Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - schválení Pravidel vč. revizí 

Přijato usnesení č. 47/2019 (11 - 11,0,0) 

Sportovní komise odsouhlasila Pravidla a formuláře dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sportu v roce 2020. 

Po hlasování odešel z jednání sportovní komise p. Zach, změna hlasovacího poměru na 10. 

 

5. Mimořádné dotace 

5.1 TJ SK Čéčova České Budějovice, z.s. – 15. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. 

a st. žactvo a dorost  

Přijato usnesení č. 48/2019 (10 - 9,1,0) 

Dne 17. 10. 2019 byla jménem předsedy Tělovýchovné jednoty SK Čéčova České 

Budějovice, z.s., Pavla Váni doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o 

udělení mimořádného finančního příspěvku. Tělovýchovná jednota SK Čéčova České 

Budějovice, z.s., pořádá dne 1. 12. 2019 sportovní akci "15. ročník Mikulášské haly pro 

přípravku, ml. a st. žactvo a dorost" ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Tyto 

závody jsou každoročně velmi oblíbené, předpokládá se účast cca 150 závodníků a cca 130 

diváku z celého kraje. Vzhledem k tomu, že na počátku roku nebylo jisté, zda se bude 

Sportovní hala bourat, nepožádal si žadatel o dotaci v rámci Dotačního programu na 

podporu sportu v opatření č. 4: „Příspěvku na sportovní akce“. Sportovní spolek žádá o 

dotaci ve výši 16 600 Kč. Sportovní komise projednala žádost o poskytnutí dotace. 

5.2 TJ Karate České Budějovice z.s. – podpora startu A. Květoňové na mládežnickém MS 

světa v karate 2019 v Chile 

Usnesení nebylo přijato (10 - 0,0,10) 

Dne 17. 10. 2019  byla jménem Mgr. Dominiky Hýskové, předsedy a statutárního zástupce 

TJ Karate České Budějovice, z.s. doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o 

udělení mimořádného finančního příspěvku. 

Sportovní klub žádá o finanční podporu na úhradu reprezentačního startu Andrey 

Květoňové na mládežnickém Mistrovství světa v karate World Karate Federation, které se 

uskutečnilo ve dnech 23. – 27. 10. 2019 v Santiago de Chile. Celková cena výjezdu 

stanovená Českým svazem karate byla 67.590 Kč. Andrea Květoňová je zařazena 

v nominaci reprezentace ČR do kategorie samoplátců – Český svaz karate podporuje 

finančně pouze juniorské kategorie. Z tohoto důvodu si závodnice musí veškeré výdaje, 

související s účastí na mistrovství světa, hradit z vlastních zdrojů a za částečné podpory 

klubu TJ Karate České Budějovice.  
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Sportovní klub žádá o dotaci ve výši 15.000 Kč, která by byla použita v rámci těchto položek: 

doprava – letenka a transfery, ubytování, startovné, trenérské zajištění reprezentace ČR a 

pojištění. Sportovní komise projednala žádost o poskytnutí dotace. Andrea Květoňová se sice 

zúčastnila MS, ale nedosáhla výraznějšího umístění. Město České Budějovice podporuje 

mladé sportovce skrze dotace za reprezentaci města pro děti a mládež do 18 let. Jedná se o 

finanční podporu mladým sportovcům, kteří v daném období reprezentovali město na MČR, 

ME či MS a umístili se na předních příčkách. 

Hlasování sportovní komise: sportovní komise rady města d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit finanční podporu ve výši 15 000 Kč pro TJ Karate 

České Budějovice z.s. – podpora startu A. Květoňové na mládežnickém MS světa v karate 

2019 v Chile. Usnesení v tomto znění nebylo přijato (10/0/0/10), sportovní komise 

nedoporučila žádosti vyhovět. 

 

6. Různé 

Příští jednání sportovní komise dne 10. 12. 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti č. 103. 

Pan náměstek informoval členy komise o výstupech z jednání pracovní skupiny pro 

Složiště, nyní probíhá zpracování PD. Ubytování pro jednotlivé kluby bude řešeno 

v součinnosti s Krajským úřadem Jihočeského kraje a bude součástí dotazníku pro kluby. 

FBC vznesl požadavek na pozemek, připravuje se ještě jednání se zástupci klubu. Pracovní 

skupina pro Budvar arénu bude jednat tento čtvrtek.  

Územní plán - plochy pro sport 

 

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. 

11. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace RM/ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 39/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
Informace z Rady a Zastupitelstva města České Budějovice 
 

K bodu:  Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - navýšení alokace 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 40/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
navýšení alokace na částku 350 000 Kč 
 



5 

 

K bodu:  Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - doplnění textu v Pravidlech 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 41/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
doplnění v textu Pravidel 
 

K bodu:  Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci města (děti a mládež od 10 

do 18 let) za rok 2019 - Pravidla a výzvu včetně výše uvedených změn 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 42/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
Pravidla a výzvu pro rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež do 18 let) za 

rok 2019. 
 

K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - posun věkové hranice 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 43/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
posunutí věkové hranice na 23 let u opatření 1, 2, 3, 7 
 

K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - žádost v programu Můj klub 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 44/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
krácení dotace až do výše 10%, v př. že žadatel neprokáže podání žádosti do programu Můj klub 
 

 

K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7 hranice 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 45/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
min-max. výši dotace u Opatření č. 7 a to minimálně  - 5 000 a maximálně 250 000 Kč 
 

 

K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020  - Opatření č. 7 alokace 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 46/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
celkovou alokaci u Opatření č. 7 ve výši 500 000 Kč (přesun 100 000 Kč z OP4) 
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K bodu:  Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2020 - schválení Pravidel vč. revizí 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 47/2019: 

sportovní komise rady města 

s c h v a l u j e  
Pravidla a formuláře dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 

včetně všech výše uvedených revizí 
 

 

K bodu: TJ SK Čéčova České Budějovice, z.s. – 15. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. 

a st. žactvo a dorost  

 
sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 48/2019: 

 
sportovní komise rady města 
d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro TJ SK Čéčova České 

Budějovice, z.s.  
 

Nepřijatá usnesení: 

K bodu:    TJ Karate České Budějovice z.s. – podpora startu A. Květoňové na mládežnickém MS 

světa v karate 2019 v Chile 

Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost  o finanční podporu ve 

výši 15 000 Kč pro TJ Karate České Budějovice z.s. – podpora startu A. Květoňové na mládežnickém 

MS světa v karate 2019 v Chile, nebylo přijato. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 12. 11. 2019 

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

Ověřil(a): Ing.  Václav Protiva 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                    v.r. 


