OKRM/29/2018/Z/14
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 2. jednání sportovní komise rady města konaného dne 13. 2. 2018
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Vojtěch Zach

Omluveni:

Kryštof Kratochvíl, Mgr. Jan Steinbauer

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Tomáš Novák

Program jednání:
1. Informace z RM, ZM
2. Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2) v rámci
Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
3. Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu v sezóně 2017/2018
4. Vyhodnocení dotačního programu: OP4
5. Různé
Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (6/6/0/0)

Schválený program:
1.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 8/2018 (7 - 7,0,0)
Informace z RM:
1. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 let do 18 let
2. Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost
mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019
3. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských
olympioniků na rok 2018
4. Permanentka do bazénu pro Petru Krejčovou pro rok 2018
5. Poskytnutí slevy na vstupné do sauny pro triatlonového reprezentanta Františka Lindušku
6. Žádost o pronájem haly a tribuny ve sportovní hale při zápasech mládežnických družstev
Volejbalového klubu České Budějovice v sezóně 2017/2018
7. Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Zajištění reklamních a propagačních služeb pro
statutární město České Budějovice“ v části 1 – „reklamní služby volejbal“ – otevřené řízení
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Informace ze ZM:
1. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 let do 18 let
2. Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost
mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019
Na začátku projednávání tohoto bodu přišel Michal Šebek - změna hlasovacího poměru
na 7.

2.

Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2)
v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,7,2)
Ve sportovní komise proběhla diskuse.
Bylo poukázáno na to, že součástí žádosti spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu
preferovaných klubů (OP2) je Strategický plán rozvoje mládežnického hokeje v Českých
Budějovicích. Tento dokument, který je stvrzením dohody o společném postupu a záměru
hokejových klubů v Českých Budějovicích, nebyl opatřen podpisy ostatních zástupců
hokejových klubů. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti o podpisy, do jednání SK tak
nebylo učiněno.
Spolek HC LVI 2009, z.s. v žádosti mimo jiné uvádí, že mladí hokejisti budou následně
přecházet A týmu Motoru a tím naplňují podmínky pro přeřazení klubu z OP1 do OP2.
Hlasování sportovní komise: Sportovní komise doporučuje Radě města České Budějovice
schválit žádost HC LVI 2009, z.s. o přeřazení spolku do seznamu preferovaných klubů.
Usnesení v tomto znění nebylo přijato (9/0/7/2), sportovní komise nedoporučila Radě města
České Budějovice žádosti vyhovět.
Zdůvodnění: Na sklonku roku 2017 byla vedena ve sportovní komisi rozsáhlá diskuse
ohledně zařazení klubu FBC Štíři, z.s. do OP2, ani v tomto případě nedošlo k přeřazení
klubu z OP1 do OP2. Samotný dotační program, jednotlivá opatření a s tím alokované
částky pro rok 2018 byly schváleny v RM ČB v prosinci 2017, výběr žádostí pro jednotlivá
opatření je v procesu.
V průběhu projednávání tohoto bodu přišli Vojtěch Zach a Jan Hrdý - změna hlasovacího
poměru na 9.

3.

Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu v sezóně 2017/2018
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,4,5)
Ve sportovní komise proběhla diskuse.
Hlasování sportovní komise: Sportovní komise doporučuje Radě a Zastupitelstvu
města České Budějovice schválit poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro
spolek HC LVI 2009, z.s. na činnost hokejového mládežnického klubu v sezóně 2017/2018
ve výši alespoň 1 mil. Kč.
Usnesení v tomto znění nebylo přijato (9/0/4/5), sportovní komise nedoporučila Radě města
České Budějovice žádosti vyhovět.
Zdůvodnění: Samotný dotační program, jednotlivá opatření a s tím alokované částky pro
rok 2018 byly schváleny v RM ČB v prosinci 2017, výběr žádostí pro jednotlivá opatření je
v procesu. Na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže je vypsaný standardní dotační
program. Dokud nebudou řádně vyhodnocené žádosti do OP1, kam si HC LVI 2009, z.s.
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žádost podává, nebude sportovní komise tento typ žádostí doporučovat ke schválení. Jedná
se z pozice komise o nesystémový krok. Výběr žádostí na činnost dětí a mládeže bude
spuštěn od 26.2.2018, sportovní kluby mají měsíc na podání žádosti.

4.

Vyhodnocení dotačního programu: OP4
Přijato usnesení č. 9/2018 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 vyhodnotila žádosti podané do opatření 4: 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, kde je dotace vyšší jak 50 tis. Kč, je doplněno bodové hodnocení.
Tabulka hodnocení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Jednání sportovní komise opustili Mgr. Ing. Miroslav Šimek a Jaroslav Kotnauer - změna
hlasovacího poměru na 7.

5.

Různé



Ing. Miroslav Šimek před svým odchodem pozval ostatní členy SK na sportovní akci
"Padesátka na jihu s běžkami a s hodinkami, aneb my tu padesátku také dáme", která
se uskuteční dne 24.2.2018 v areálu Schöneben.



Předseda sportovní komise Mgr. Jiří Filip informoval členy o Zprávě o hodnocení
sportovní komise za uplynulé pololetí.



Sportovní komise je připravena se zapojit do práce kolem "Plánu rozvoje sportu ve
městě České Budějovice", odborným metodikem je JČU. Termín předání finální verze
je 25.5.2018.



Další jednání sportovní komise proběhne dne 22.3.2017 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.

2. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM, ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 8/2018:
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: Vyhodnocení dotačního programu: OP4
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 9/2018:
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 1 500 tis. Kč na
sportovní akce do opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" dle Protokolu o hodnocení žádostí.

Nepřijatá usnesení:
K bodu: Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2) v
rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018
Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost HC LVI 2009, z.s. o
přeřazení spolku do seznamu preferovaných klubů, nebylo přijato.

K bodu: Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu v sezóně 2017/2018
Usnesení ve věci doporučení Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit poskytnutí
mimořádného finančního příspěvku pro spolek HC LVI 2009, z.s. na činnost hokejového
mládežnického klubu v sezóně 2017/2018 ve výši alespoň 1 mil. Kč., nebylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 13. 2. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Michal Šebek

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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