OKRM/14/2018/Z/7
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 16. 1. 2018
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Kryštof Kratochvíl, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav
Šimek, Vojtěch Zach

Omluveni:

Ing. Oldřich Souček

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Tomáš Novák

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Informace z RM
Žádost o bezplatnou permanentka do bazénu pro triatlonistku Petru Krejčovou
Žádost Triatlonového sportovního klubu TCV Jindřichův Hradec z.s. o bezplatnou permanentku
do sauny pro triatlonistu Františka Lindušku
Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci na reprezentaci města České
Budějovice a pokrytí nákladů při účasti klubu v Champions league a Poháru evropské volejbalové
federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018
Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2018
Žádost sportovního klubu Merkur České Budějovice, z.s. o prodloužení nájmu v tělocvičně na
Pražské třídě 19, České Budějovice
Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2017
Různé

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

Schválený program:
1.

Informace z RM
Přijato usnesení č. 1/2018 (10 - 10,0,0)
Informace z RM:



Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“ - změna
zadávacích podmínek
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2.

Žádost o bezplatnou permanentka do bazénu pro triatlonistku Petru Krejčovou
Přijato usnesení č. 2/2018 (10 - 9,0,1)
Petry Krejčová podala žádost na RM ČB o bezplatnou permanentku do bazénu.
Ing Tomáš Novák, ředitel Sportovního zařízení města České Budějovice navrhuje, aby byla
Petře Krejčové udělena permanentka za smluvní částku 1.000,- Kč/rok. Předpokládaná
roční ztráta tržby činí 12.200,- Kč. Kromě Petry Krejčové využívá volný vstup nebo slevu
do bazénu Arnošt Petráček, Běla Třebínová a Nadační fond jihočeských olympioniků.
Vzhledem k významným sportovním úspěchům triatlonistky a dále za vzornou reprezentaci
města doporučuje sportovní komise žádosti vyhovět.

3.

Žádost Triatlonového sportovního klubu TCV Jindřichův Hradec z.s. o bezplatnou
permanentku do sauny pro triatlonistu Františka Lindušku
Přijato usnesení č. 3/2018 (10 - 8,0,2)
Triatlonový sportovní klub TCV Jindřichův Hradec z.s. podal žádost na RM ČB
o bezplatnou permanentku do sauny pro svého budějovického svěřence Františka Lindušku.
Ing Tomáš Novák, ředitel Sportovního zařízení města České Budějovice nedoporučuje, aby
bylo žádosti vyhověno. SZMCB v současné době neevidují žádná zvýhodnění z ceníku
služeb sauny.
Sportovní komise nedoporučuje podpořit předloženou žádost. Zároveň se SK vyslovila, že
by pro podporu triatlonisty byla, ale jinou formou, ne vstupem do sauny, který by
představoval nebezpečný precedens v budoucnu. Dále upozornila, že by uvítala, aby
případná další žádost byla podána přímo Františkem Linduškou (obyvatelem města
ČB) nebo např. TJ Sokolem České Budějovice (kterým je také členem).
Ing. Tomáš Novák před svým odchodem informoval členy SK o plánovaném
harmonogramu u opravy tobogánu během léta. Další plánovaná oprava tribuny nebude
zasahovat do chodu bazénu.

4.

Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci na reprezentaci
města České Budějovice a pokrytí nákladů při účasti klubu v Champions league
a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018
Přijato usnesení č. 4/2018 (10 - 6,0,4)
Člen sportovní komise Vojtěch Zach zhodnotil účinkování budějovických volejbalistů
v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku
2017/2018.
Sportovní komise se pozastavila nad výší požadované dotace, které v předchozích dvou
letech byla 400 tis. Kč.
Radní pro sport Michal Šebek vyslovil obavu nad možným střetem se zadávacími
podmínkami u veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro
statutární město České Budějovice". Je možné, že se do tohoto výběrového řízení přihlásí i
volejbalový klub. Jako podmínka pro udělení dotace bude vyžádáno stanovisko od ORVZ.
Byl hlasován protinávrh ve výši 600 tis. Kč.
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5.

Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2018
Přijato usnesení č. 5/2018 (10 - 10,0,0)
Komise doporučuje podpořit žádost klubu jihočeských olympioniků, byl hlasován
protinávrh ve výši 40 tis. Kč.

6.

Žádost sportovního klubu Merkur České Budějovice, z.s. o prodloužení nájmu
v tělocvičně na Pražské třídě 19, České Budějovice
Přijato usnesení č. 6/2018 (10 - 10,0,0)
Sportovní klub Merkur České Budějovice, z.s. dlouhodobě využívá a provozuje tělocvičnu
na Pražské třídě 19, České Budějovice, kterou mají v nájmu od Správy domů ČB. Pro
potřeby dotačního systému vypisovaného MŠMT žádají o prodloužení smlouvy o nájmu do
roku 2033.
Sportovní komise doporučuje žádosti vyhovět.

7.

Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2017
Přijato usnesení č. 7/2018 (10 - 10,0,0)
Sportovní komise na úvod hlasovala o podobě Pravidel pro rozdělení neinvestiční dotace za
reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) za rok 2017.
Každé sportovní odvětví má svá specifika, proto bylo nutné projít jednotlivé individuální
výsledky, výsledky v hlídkách a družstvech. SK vyjasnila některé sporné body v tabulce,
výsledky na mezinárodních soutěžích typy ME a MS započítány od 15 let.
Hlasování ke sporným bodům:
Pohár ČR (10/8/0/2) - usnesení bylo přijato, Pohár v plavání pro 10-11leté uznán na úrovni
MČR, 2 členové se zdrželi hlasování
Triatlonový sportovní klub České Budějovice z.s. (10/10/0/0) - usnesení bylo přijato, 2
výsledky v aquatlonu a triatlonu budou započítány, i když byla žádost podána po termínu
uzávěrky (8.1.2018)
Alokovaná částka na položku reprezentace byla rozdělena beze zbytku.

8.

Různé



Ing. Miroslav Šimek pozval ostatní členy SK na Budějovický T1 maraton, který
se uskuteční dne 20.1.2018 v areálu Výstaviště v Pavilonu T.



Radní pro sport Michal Šebek informoval ostatní členy SK, že i pro tento rok jsou
v rozpočtu alokovány finanční prostředky na sportovní akci "Náměstí se hýbe".



Další jednání sportovní komise proběhne 13.2.2018 od 16:00.

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 17:00 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 1/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města České Budějovice.

K bodu: Žádost o bezplatnou permanentka do bazénu pro triatlonistku Petru Krejčovou
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 2/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice vyhovět překládané žádosti a poskytnout celoroční permanentku
triatlonistce Petře Krejčové za smluvní cenu 1 000 Kč/rok 2018.

K bodu: Žádost Triatlonového sportovního klubu TCV Jindřichův Hradec z.s. o bezplatnou
permanentku do sauny pro triatlonistu Františka Lindušku
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 3/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
nepodpořit žádost Triatlonového sportovního klubu TCV Jindřichův Hradec z.s. o bezplatnou
permanentku do sauny pro triatlonistu Františka Lindušku.

K bodu: Žádost Volejbalového klubu České Budějovice o mimořádnou dotaci na reprezentaci
města České Budějovice a pokrytí nákladů při účasti klubu v Champions league
a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 4/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice poskytnout mimořádnou dotaci Volejbalovému klubu
České Budějovice na reprezentaci města České Budějovice a pokrytí nákladů při účasti klubu
v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/2018 ve
výši 600 tis. Kč za podmínky, že je vše v souladu s veřejnou zakázkou na "Zajištění reklamních
a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice", v případě, že bude Volejbalový klub
České Budějovice, z.s. účasten a vybrán.

K bodu: Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2018
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 5/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků
a poskytnout mimořádný finanční příspěvek na rok 2018 ve výši 40 000 Kč.
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K bodu: Žádost sportovního klubu Merkur České Budějovice, z.s. o prodloužení nájmu
v tělocvičně na Pražské třídě 19, České Budějovice
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 6/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice vyhovět žádosti sportovního klubu Merkur České Budějovice, z.s.
o prodloužení nájmu v tělocvičně na Pražské třídě 19, České Budějovice do roku 2033.

K bodu: Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2017
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 7/2018:
sportovní komise rady města

I.
II.

s c h v a l u j e
Pravidla pro rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let)
za rok 2017,
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 2017 v předloženém znění.

V Českých Budějovicích dne 16. 1. 2018

Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Jaroslav Kotnauer

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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