OKRM/81/2018/Z/41
Volební období 7 (2014 - 2018)

ZÁPIS
z 6. jednání sportovní komise rady města konaného dne 22. 5. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Tomáš Novák, Ing. David Štojdl, Ing. Jan Mojžíš, Jaroslav Pouzar,
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Program jednání:
1. HC LVI 2009, z.s. - Jaroslav Pouzar, prezident klubu a Ing. Jan Mojžíš
2. Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích - Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan
Pedagogické fakulty JU
3. Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu
3.1. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na hokejovou sezonu 2017/2018
3.2. Podání nové žádosti na hokejovou sezonu 2018/2019
4. Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2) v rámci
Dotačního programu na podporu sportu
5. Informace ze ZM
6. Informativní zpráva ohledně dotace pro SK Mladé, z.s. na vybudování atletického zázemí pro
zimní přípravu atletů
7. Žádost Spolku obyvatel Kaliště Třebotovice o mimořádnou neinvestiční dotaci na sportovní
akci "Pingpongový turnaj"
8. Různé
Sportovní komise schválila program jednání v navrženém znění. (7/7/0/0).
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Schválený program:
HC LVI 2009, z.s. - Jaroslav Pouzar, prezident klubu a Ing. Jan Mojžíš

1.

Na jednání sportovní komise se dostavili zástupci klubu HC LVI 2009, z.s. Jaroslav Pouzar
a Ing. Jan Mojžíš.
Byla představena struktura, historie, základní cíle klubu. Hokejové centrum Pouzar vzniklo
s cílem vrátit mladým lidem chuť ke sportu a aktivnímu trávení volného času a především
dát možnost i dětem ze sociálně slabších rodin hrát hokej, který je jinak velmi finančně
náročný. Členské příspěvky dětí začínají od 4 tis. Kč na rok. Klub má problém
s financováním provozu klubu, cena ledové vychází na 2 400 Kč za hodinu.
Klub pořádá velké množství akcí ve spolupráci se školami, se sdružením Empatie a Arpida,
s vozíčkáři.
Hokejové centrum je tvořeno vstupní halou, ledovou plochou, sportovní prodejnou, šatnou,
tělocvičnou, tribunou, restaurací a ubytováním.
V průběhu jednání postupně přišli Ing. Oldřich Souček, Michal Šebek
a Mgr. Ing. Miroslav Šimek - změna hlasovacího poměru na 10.
Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích - Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan
Pedagogické fakulty JU
Přijato usnesení č. 20/2018 (10 - 10,0,0)

2.

Na předešlém jednání byl představen "Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích".
Sportovní komise měla některé poznatky a připomínky. Na nynějším jednání Mgr. Michal
Vančura, Ph.D. odprezentoval koncepci po zapracovaných změnách.
Konečná verze "Plánu rozvoje sportu ve městě České Budějovice" bude předložena Radě
a Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení.
Jednání opustil Kryštof Kratochvíl - změna hlasovacího poměru na 9.
Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu

3.
3.1

Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na hokejovou sezonu 2017/2018
Usnesení nebylo přijato (9 - 1,3,5)
Ve sportovní komisi proběhla široká diskuse.
Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o mimořádný finanční příspěvek byl podán na konci ledna
2018. Po projednání ve sportovní komisi byl materiál v RM odložen po dobu, než budou
rozděleny dotace v rámci Dotačního programu na podporu sportu v roce 2018. HC LVI
2009, z.s. v OP1 obdrželi 750 tis. Kč, což znamená výrazný nárůst proti roku 2017, kdy
byla dotace 431 tis. Kč.
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 (9/1/3/5), sportovní
komise nedoporučila žádosti vyhovět.
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3.2

Podání nové žádosti na hokejovou sezonu 2018/2019
Přijato usnesení č. 21/2018 (9 - 7,0,2)
Sportovní komise se shodla na tom, že podporu poskytnout chtějí, ale jinou formou. Jedna
z možností je rozvinout spolupráci s HC České Budějovice z,s. a ČEZ Motorem České
Budějovice o společné strategii a tu podmínit žádostí novou na sezonu 2018/2019.

4.

Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2)
v rámci Dotačního programu na podporu sportu
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,8,1)
Sportovní komise v tomto bodu zaujala stejná stanovisko jako v únoru 2018.
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 (9/0/8/1), sportovní komise nedoporučila
žádosti vyhovět.

5.

Informace ze ZM
Přijato usnesení č. 22/2018 (9 - 9,0,0)
1. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů"
2. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických
preferovaných klubů"
3. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických
sportovních klubů"
4. 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"
5. 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"
6. Vystoupení občanů k všesportovní hale

6.

Informativní zpráva ohledně dotace pro SK Mladé, z.s. na vybudování atletického
zázemí pro zimní přípravu atletů
Přijato usnesení č. 23/2018 (9 - 9,0,0)
Ing. Tomáš Novák informoval ostatní členy SK, že město vstoupilo v jednání se zástupcem
spolku SK Mladé, z.s. Ing. Petrem Lískovcem ohledně vybudování atletického zázemí pro
zimní přípravu atletů po zbourání všesportovní haly.
Atletické kluby odsouhlasily povrch a nyní se řeší samotný provoz a vytíženost nafukovací
haly.

7.

Žádost Spolku obyvatel Kaliště Třebotovice o mimořádnou neinvestiční dotaci na
sportovní akci "Pingpongový turnaj"
Usnesení nebylo přijato (9 - 0,8,1)
Ve sportovní komisi proběhla diskuse.
Hlasování sportovní komise: Sportovní komise doporučuje Radě města České Budějovice
schválit žádost Spolku obyvatel Kaliště Třebotovice o mimořádnou neinvestiční dotaci na
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sportovní akci "Pingpongový turnaj". Usnesení v tomto znění nebylo přijato (9/0/8/1),
sportovní komise nedoporučila žádosti vyhovět.
Zdůvodnění: Sportovní komise upozornila na to, aby si žadatel zažádal na obdobné
sportovní akce v rámci vypisovaného Dotačního programu v opatření č. 4: "Příspěvek na
sportovní akce" tak, jako ostatní žadatelé.

8.

Různé
Člen sportovní komise Jaroslav Kotnauer pozval ostatní členy do areálu TJ Dynama. Další
jednání proběhne 21.6.2018 do 16:00 na TJ Dynamu.

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.

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

Soubor usnesení:
K bodu: Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích - Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan
Pedagogické fakulty JU
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 20/2018:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
1.
Radě města České Budějovice a Zastupitelstvu města České Budějovice schválit předložený
"Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích".
2.
Radě města České Budějovice přijmout opatření vedoucí k naplňování strategických bodů
sportovní politiky města České Budějovice.

K bodu: Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu – 2.2.Podání nové žádosti na hokejovou
sezonu 2018/2019
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 21/2018:
sportovní komise rady města
k o n s t a t u j e ,
že současná žádost není dostatečná a doporučují spolku HC LVI 2009, z.s. podat novou žádost o
mimořádný finanční příspěvek na hokejovou sezonu 2018/2019 a současně navázat a rozvinout
spolupráci s ČEZ MOTOR České Budějovice a HC České Budějovice, z.s. s cílem vytvořit společnou
strategii ve městě České Budějovice.

K bodu: Informace ze ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 22/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace ze Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Informativní zpráva ohledně dotace pro SK Mladé, z.s. na vybudování atletického
zázemí pro zimní přípravu atletů
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 23/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ohledně vybudování atletického zázemí v nafukovací hale na SK Mladé, z.s. pro
zimní přípravu atletů.

Nepřijatá usnesení:
K bodu: Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
činnost hokejového mládežnického klubu – 2.1. Poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku na hokejovou sezonu 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.

K bodu: Žádost spolku HC LVI 2009, z.s. o zařazení do seznamu preferovaných klubů (OP2) v
rámci Dotačního programu na podporu sportu
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 obyvatel Kaliště Třebotovice o mimořádnou neinvestiční dotaci na
sportovní akci "Pingpongový turnaj"
Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost Spolku obyvatel Kaliště
Třebotovice o mimořádnou neinvestiční dotaci na sportovní akci "Pingpongový turnaj, nebylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Michal Šebek

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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