OKRM/126/2018/Z/63
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 8. jednání sportovní komise rady města konaného dne 23. 10. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Jaroslav Kotnauer, Michal Šebek

Nepřítomni: Martin Brůha
Hosté:

Ing. David Štojdl, členové a administrátorka školské komise

Program jednání:
1. Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu - OP4 "Příspěvek na sportovní akce"
(společný bod se školskou komisí)
2. Informace ze ZM
3. Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2018
4. Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2019
5. Různé

Schválený program:
1.

Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu - OP4 "Příspěvek na sportovní
akce" (společný bod se školskou komisí)
Přijato usnesení č. 26/2018 (8 - 8,0,0)
Společné jednání školské a sportovní komise bylo vyvoláno z důvodu neprůkazného
vyúčtování dotací na akci "Smysluplný aktivní den pro děti s Downovým syndromem a pro
zdravé děti" v opatření č. 2 z dotačního programu na volnočasové aktivity a na akci
"Sportovní benefiční odpoledne pro děti 4-15 let s Downovým syndromem“ v opatření č. 4
z dotačního programu na podporu sportu u organizace Fotbalová mládežnická akademie,
z.s.
Administrátorky předložily zjištěné skutečnosti a požádaly obě komise o vyjádření.
Během jednání probíhala široká diskuse. Poté se k celé záležitosti jednotliví přítomní
členové komisí vyjádřili.

2.

Informace ze ZM
1. Poskytnutí investiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na
zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže
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Složiště
2. Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční
dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu"
3. Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. České
Budějovice 1, Sokolský ostrov

3.

Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18
let v roce 2018
Přijato usnesení č. 27/2018 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise odsouhlasila stejná pravidla pro rozdělení neinvestiční dotace za
reprezentaci města (děti a mládež do 18 let) za rok 2018 jako v minulém roce.
Termín pro podávání žádostí byl stanoven od 10. 12. 2018 do 11. 1. 2019.

4.

Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2019
Přijato usnesení č. 28/2018 (7 - 7,0,0)
Sportovní komise prošla dílčí změny v Pravidlech dotačního programu na podporu sportu
v roce 2019. Komise se domluvila na rozdělení částek na jednotlivá opatření po navýšení
celkové finanční alokace do sportu.

5.

Různé
Termín dalšího jednání sportovní komise bude upřesněn.

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.

8. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu na podporu sportu - OP4 "Příspěvek na sportovní
akce" (společný bod se školskou komisí)
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 26/2018:
sportovní komise rady města

I.

II.

k o n s t a t u j e ,
že předložené vyúčtování dotace poskytnuté Fotbalové mládežnické akademii, z.s. na
jednorázovou sportovní akci "Sportovní benefiční odpoledne pro děti 4-15 let s Downovým
syndromem" v rámci dotačního programu na podporu sportu v roce 2018 vykazuje
nesrovnalosti na základě neprůkazných a duplicitních dokladů,
d o p o r u č u j e
dle výše uvedených skutečností využít oprávnění dle Směrnice č. 3/2018 o poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města České Budějovice čl. 9 odst. 9.2.2. k vyloučení Fotbalové
mládežnické akademie, z.s. na jeden rok z poskytování finančních prostředků z dotačních
programů a zároveň k této skutečnosti přihlédnout i v dalších letech.

K bodu: Příprava Pravidel pro rozdělování dotací za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18
let v roce 2018
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 27/2018:
sportovní komise rady města
s c h v a l u j e
Pravidla a výzvu pro rozdělení neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež do 18 let) za
rok 2018.

K bodu: Příprava Pravidel a formulářů dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2019
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 28/2018
sportovní komise rady města
s c h v a l u j e
Pravidla a formuláře Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019.

V Českých Budějovicích dne 23. 10. 2018
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Jaroslav Berka

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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