OKRM/51/2018/Z/25
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 3. jednání sportovní komise rady města konaného dne 22. 3. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Kryštof Kratochvíl, Mgr. Jan Steinbauer, Mgr. Ing. Miroslav Šimek, Vojtěch
Zach

Nepřítomni:
Hosté:

Program jednání:
1. Informace z RM, ZM
2. Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o výpůjčku skateparku Čtyři Dvory v rámci uspořádání
sportovní akce "Český skateboardingový pohár" - stanovení výše vratné kauce
3. Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o mimořádnou neinvestiční dotaci na sportovní akci "Český
skateboardingový pohár"
4. Vyhodnocení dotačního programu: OP6
5. Vyhodnocení dotačního programu: OP5
6. Různé
Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (6/6/0/0)

Schválený program:
1.

Informace z RM, ZM
Přijato usnesení č. 10/2018 (6 - 6,0,0)
Informace z RM ze dne 5.3.2018

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"

 Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Multifunkční centrum - Technický dozor
stavebníka (TDS)“ - zakázka malého rozsahu

 Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice
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 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 spolku HC LVI 2009, z. s., o zařazení do seznamu preferovaných klubů (opatření č.
2) v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018

 Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost
dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/2018

 Udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 2/2016 ze dne 23. 5. 2016 o příspěvkových
organizacích - odbavovací systém II. haly zimního stadionu v Českých Budějovicích

 Záměr poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Náměstí se hýbe aneb Sportem do
školního roku

 Neinvestiční dotace - akce pod záštitou rady města - Na kole jen s přilbou
Informace z RM ze dne 9.3.2018

 Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Zajištění reklamních a propagačních služeb pro
statutární město České Budějovice“ v částech 2 - "reklamní služby fotbal" a 3 - "reklamní
služby hokej" – otevřené řízení

Informace ze ZM ze dne 19.3.2018

 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (dotace nad
50 tis. Kč)

 Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice
 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

 vystoupení občanů - velká diskuse k Multifunkční hale

2.

Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o výpůjčku skateparku Čtyři Dvory v rámci
uspořádání sportovní akce "Český skateboardingový pohár" - stanovení výše vratné
kauce
Přijato usnesení č. 11/2018 (7 - 6,0,1)
Na Magistrát města České Budějovice přišla žádost od spolku Asociace Sféry, z.s.
o výpůjčku skateparku Čtyři Dvory na uspořádání Českého skateboardingového poháru.
Skatepark byl pořízen z dotace a má být veřejně přístupný. Proto město České Budějovice
získalo souhlas od poskytovatele dotace pouze k výpůjčkám skateparku. Musí se však
jednat o krátkodobou výpůjčku na akce, které jsou veřejně přístupné, nebude na nich
vybíráno vstupné, což tato akce splňuje. Rozhodnutí o výpůjčce je v pravomoci Rady města
České Budějovice. Ta také rozhoduje o výši vratné kauce. Výše uvedený žadatel
o výpůjčku má zájem o prominutí kauce, případně o co nejnižší kauci.
Sportovní komise navrhla výši kauce ve výši 20 tis. Kč
V průběhu jednání dorazil Ing. Oldřich Souček - změna hlasovacího poměru na 7.
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3.

Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o mimořádnou neinvestiční dotaci na sportovní
akci "Český skateboardingový pohár"
Přijato usnesení č. 12/2018 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise projednala žádost a upozornila na to, že si žadatel nežádá v rámci
vypisovaného Dotačního programu v opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" tak, jako
ostatní žadatelé. Z toho důvodu doporučila komise radě města poskytnout spolku Asociace
Sféra, z.s. nižší dotaci, než požaduje. Zároveň upozornila, že v případě, že se bude podobná
situace opakovat, nedoporučí tento příspěvek poskytnout.

4.

Vyhodnocení dotačního programu: OP6
Přijato usnesení č. 13/2018 (7 - 7,0,0)
Podány 2 žádosti, pro rok 2018 město rozděluje částku 500 000 Kč. Sportovní komise
prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.
Nevyčerpanou částku ve výši 150 tis. Kč doporučuje SK převést do OP1: "Příspěvek na
činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" v rámci Dotačního programu na
podporu sportu v roce 2018. Příjem žádostí do OP1 probíhá do konce března, vyhodnocení
žádostí ve sportovní komisi proběhne v měsíci dubnu.

5.

Vyhodnocení dotačního programu: OP5
Přijato usnesení č. 14/2018 (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 5: Příspěvek na nové
pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů.
Tabulky hodnocení tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

6.

Různé



Ve sportovní komisi proběhla diskuse ohledně Multifunkční haly.
Předpokládané náklady na stavbu jsou stanoveny na 360 mil. Kč bez vybavení.
V současné době vzniká z řad veřejnosti a některých sportovních klubů petice za
záchranu stávající všesportovní haly.



V RM ČB byly odloženy dva materiály týkající se spolku HC LVI, z.s. Po rozdělení
peněz v OP1 budou pozváni zástupci klubu na jednání sportovní komise.



Další jednání sportovní komise proběhne 18.4.2018.

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.

3. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:00 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Informace z RM, ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 10/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města a Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o výpůjčku skateparku Čtyři Dvory v rámci
uspořádání sportovní akce "Český skateboardingový pohár" - stanovení výše vratné
kauce
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 11/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit spolku Asociace Sféry, z.s. výši kauce v hodnotě 20 000 Kč na
krátkodobou zápůjčku skateparku Čtyři Dvory pro uspořádání Českého skateboardingového poháru.

K bodu: Žádost spolku Asociace Sféra, z. s. o mimořádnou neinvestiční dotaci na sportovní
akci "Český skateboardingový pohár"
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 12/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice poskytnout spolku Asociace Sféra, z.s. mimořádnou neinvestiční dotaci
na sportovní akci "Český skateboardingový pohár" ve výši 20 000 Kč.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP6
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 13/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
1.
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č.
6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" dle Protokolu o hodnocení
žádostí v předloženém znění.
2.
Radě města České Budějovice převést nevyčerpanou alokovanou částku ve výši 150 tis. Kč z
OP6 do OP1: "Příspěvku na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" v rámci
Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP5
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 14/2018:
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 1 000 tis. Kč na
investice do opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku
sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí.

V Českých Budějovicích dne 27. 3. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Jaroslav Berka
v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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