OKRM/64/2018/Z/31
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
ze 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 19. 4. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Martin Brůha

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. David Štojdl, Tomáš Maruška, Martin Vozábal

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Představení klubové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie z.s.
Informace z RM
Vyhodnocení dotačního programu: OP2
Vyhodnocení dotačního programu: OP3
Vyhodnocení dotačního programu: OP1
Různé

Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (8/0/0/0)

Schválený program:
1.

Představení klubové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie z.s.
Přijato usnesení č. 15/2018 (9 - 9,0,0)
Na jednání sportovní komise se dostavili Martin Vozábal, generální manažer SK Dynama,
a Tomáš Maruška, manažer úseku talentované mládeže FAČRu.
DYNAMO AKADEMIE je projekt výchovy talentované mládeže vytvořený ve spolupráci
s FAČR. Vznikající akademie v Českých Budějovicích je jedna z top 10 akademií na území
České republiky, která koncentruje největší fotbalové talenty na jednom místě.
Pro získání statusu jsou na kluby kladeny vysoké personální i provozní podmínky (nejvyšší
trenérské vzdělání, trenéři brankářů, profesionální fyzioterapeut a kondiční
trenér, psycholožka, výživový poradce aj.). Dále je nutné zajistit vybudovanou
infrastrukturu jako ubytovací kapacity, tréninkové prostory či zajištění partnerských
škol. Veškeré podmínky, nároky či platy trenérů nastavuje a určuje FAČR jednotně pro
všechny akademie. FAČR se na tomto projektu bude částečně podílet finančně, ale další
finanční zajištění ponechává na klubu. Pro efektivní fungování Akademie je potřeba
spolupráce i dalších subjektů jako je Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj.
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Cílem klubové akademie je 85% profesionálního A-týmu z vlastní akademie.
V Jihočeském kraji už úspěšně funguje Regionální fotbalová akademie (RFA) Jihočeského
kraje, která se věnuje kategorii U14 a U15. Klubová akademie tak cíleně připravuje děti od
6 let do 13 let pro přechod do RFA FAČR, odkud se ve věku 16 let vrací zpět do klubové
akademie.
Po prezentaci byl vyhrazen prostor pro dotazy členů sportovních klubů.
V průběhu jednání přišli Ing. Oldřich Souček a Mgr. Ing. Miroslav Šimek a odešel Mgr. Jan
Steinbauer - změna hlasovacího poměru na 9.

2.

Informace z RM
Přijato usnesení č. 16/2018 (9 - 9,0,0)



Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"



Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí
a dospělých s handicapem" – navržené dotace půjdou do ZM, RM schválila převedení
nevyčerpané částky ve výši 150 000 Kč z opatření č. 6 do opatření č. 1 při současném
zachování celkové alokované částky v Dotačním programu na sport



Zajištění administrace veřejné zakázky pro Sportovní zařízení města České
Budějovice, p. o., pod názvem „Oprava konstrukce střechy Plaveckého stadionu“ zakázka malého rozsahu



Zajištění administrace veřejné zakázky pro Sportovní zařízení města České
Budějovice, p. o., pod názvem „Oprava odpařovacího kondenzátoru“ - zakázka
malého rozsahu



Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci akce "Souboj fakult JU"



Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci 3. ročníku závodu Dračích lodí
o pohár města České Budějovice



Dispozice s majetkem města - výpůjčka skateparku na pozemku parc. č. 2099/230 v k.
ú. České Budějovice 2



Žádost spolku Asociace Sféra, z. s., o mimořádnou neinvestiční dotaci na uspořádání
sportovní akce "Český skateboardingový pohár"



Udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 2/2016 ze dne 23. 5. 2016
o příspěvkových organizacích - "Odhlučnění chladícího zařízení zimního stadionu"

3.

Vyhodnocení dotačního programu: OP2
Přijato usnesení č. 17/2018 (9 - 9,0,0)
Řádně v termínu byly podány 3 žádostí, pro rok 2018 město rozděluje částku 4 500 000 Kč.
Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu
o hodnocení žádostí.

4.

Vyhodnocení dotačního programu: OP3
Přijato usnesení č. 18/2018 (8 - 8,0,0)
Řádně v termínu bylo podáno 21 žádostí, pro rok 2018 město rozděluje částku
1 500 000 Kč. Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace
dle Protokolu o hodnocení žádostí.
Mgr. Ing. Miroslav Šimek nehlasoval.
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5.

Vyhodnocení dotačního programu: OP1
Přijato usnesení č. 19/2018 (8 - 8,0,0)
Řádně v termínu bylo podáno 29 žádostí, pro rok 2018 město rozděluje
částku 9 150 000 Kč. Sportovní komise prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši
dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí.
Některým klubům byl částečně ponížen koeficient. Seznam klubů, u kterých k ponížení
koeficientu došlo, je součástí Protokolu o hodnocení žádostí spolu s jejím zdůvodněním.
Jednání sportovní komise opustil Jan Hrdý - změna hlasovacího poměru na 8.

6.

Různé



Na dalším jednání budou pozváni zástupci HC LVI 2009, z.s.



Jednání sportovní komise proběhne dne 22.5.2018.

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.

4. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:
K bodu: Představení klubové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie z.s.
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 15/2018:
sportovní komise rady města
k o n s t a t u j e ,
že prezentovanou fotbalovou klubovou akademii "SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
AKADEMIE z.s." shledává propracovanou se záběrem na veškeré věkové mládežnické oddíly
s přípravou do dospělých kategorií. Shledávají ji jako trend dnešní doby a nutnost pro systémovou
práci s mládeží. SK navrhuje RM podporovat tuto akademii, projekt a aktivity. Navrhuje akademii
podpořit i finančně.

K bodu: Informace z RM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 16/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace z Rady města České Budějovice.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP2
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 17/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 2: "Příspěvku na
činnost mládežnických preferovaných klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí v předloženém znění.
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K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP3
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 18/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 3:
"Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí
v předloženém znění.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu: OP1
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 19/2018:
sportovní komise rady města

I.
II.

s c h v a l u j e
snížení koeficientů u vybraných sportovních klubů dle Protokolu o hodnocení žádostí spolu
s jeho zdůvodněním,
d o p o r u č u j e
Radě a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č.
1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu
o hodnocení žádostí v předloženém znění.

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Mgr. Ing. Miroslav Šimek

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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