OKRM/139/2018/Z/69
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 9. jednání sportovní komise rady města konaného dne 11. 12. 2018
Přítomni:

Jaroslav Berka, Ing. Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný,
Ing. Václav Protiva, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc. Jiří Šilha, Bc. Pavel
Šramhauser, Vojtěch Zach

Omluveni:

Ing. Oldřich Souček

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. David Štojdl, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Přemysl Horák

Program jednání:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Představení předsedy sportovní komise, seznámení se se členy sportovní komise, zvolení
zapisovatele, jednací řád komisí
Představení Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora, plnění úkolů na úseku samostatné
působnosti města v oblastech: cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy,
domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o.
Informace ze ZM
Směrnice, Pravidla a další související podklady určující rozdělování dotací v oblasti sportu, vize
sportovní komise pro pravidla a rozdělování dotací v oblasti sportu
Žádost klubu HC LVI 2009, z.s. o mimořádný finanční příspěvek na sportovní akci" Vánoční
turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice"
Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2019
Různé

Sportovní komise schválila program v navrženém znění (9/0/0/0).

Schválený program:
1.

Představení předsedy sportovní komise, seznámení se se členy sportovní komise,
zvolení zapisovatele, jednací řád komisí
Přijato usnesení č. 29/2018 (10 - 10,0,0)
Proběhlo představení předsedy sportovní komise Jaroslava Berky a jednotlivých členů
komise. Panuje všeobecná shoda, že je potřeba nadále pokračovat na Plánu rozvoje sportu
ve městě České Budějovice a dále ji rozpracovávat formou akčních plánů.
Komise odsouhlasila pro dnešní jednání přítomnost přísedícího Přemysla Horáka, zástupce
z ČUS.
Na jednání přišel Bc. Jiří Šilha, změna hlasovacího poměru na 10.
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2.

Představení Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora, plnění úkolů na úseku
samostatné působnosti města v oblastech: cestovní ruch, školství, sociální věci,
základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice, p. o.
Proběhlo představení náměstka primátora Ing. Viktora Vojtka, Ph.D. Pohovořil
o prioritách: Plán rozvoje sportu (i nadále pokračovat), Centrální rezervační systém. Je
důležité, aby byl zachován Dotační program na podporu sportu a současně se stabilizoval
finanční rámec a celková alokace do sportu. Dalším diskutovaným bodem byl střet zájmů a
informace k dění kolem Multifunkční haly.
Dále se představil vedoucí odboru školství a tělovýchovy Ing. David Štojdl.

3.

Informace ze ZM
Přijato usnesení č. 30/2018 (10 - 10,0,0)
1. Schválen rozpočet na rok 2019: běžné výdaje v rámci Dotačního programu na podporu
sportu jsou ve výši 19 mil. Kč (OP 1,2,3,4,6), kapitálové výdaje jsou ve výši 1 mil. Kč,
reprezentace dětí a mládeže od 10 do 18 let ve výší 250 tis. Kč, pro mládežnické sportovní
akademie jsou alokovány prostředky ve výši 15 mil. Kč.
2. Multifunkční hala - bude vyhlášeno výběrové řízení, doba výstavby potrvá 15 měsíců,
veřejná zakázka je v celkové výši 681 mil. Kč včetně DPH, a to včetně vybavení. Výběrové
řízení je rozděleno na část stavební a na část přípravy na audio/video. Zdůrazněna
důležitost komunikace s jednotlivými kluby. Je potřeba zajistit alternativní tréninkové
prostory pro sportovní kluby po dobu rekonstrukce Multifunkční haly.
3. Atletický koridor - v rozpočtu města na rok 2019 je alokována částka na pokrytí nákladů,
územní rozhodnutí. Ing. Václav Protiva vznesl požadavek na předložení harmonogramu
projektu.

4.

Směrnice, Pravidla a další související podklady určující rozdělování dotací v oblasti
sportu, vize sportovní komise pro pravidla a rozdělování dotací v oblasti sportu
Komise byla seznámena se Směrnicí, Pravidly a dalšími podklady určující rozdělování
dotací v oblasti sportu. Oba materiály na rok 2019 byly schváleny v RM.
Proběhla diskuse ohledně pravidel a kritérií v OP2 „Příspěvku na činnost preferovaných
klubů. Je otázkou, zda nenastavit jasná pravidla pro následující roky, např. podmínit
žádost do OP2 velikostí členské základny a dalšími parametry.
Probíhá příjem žádost za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let v roce 2018.

5.

Žádost klubu HC LVI 2009, z.s. o mimořádný finanční příspěvek na sportovní akci"
Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice"
Usnesení nebylo přijato (10 - 0,7,3)
Do sportovní komise se dostala žádost HC LVI 2009, z.s., o poskytnutí mimořádného
finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč na akci "Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár
města České Budějovice", která proběhne ve dnech 28. a 29. 12. 2018.
Sportovní komise stejnou žádost řešila v předchozím roce, kdy dne 12. 12. 2017 vydala
usnesení č. 40/2017, kde žadatele upozornila na to, že si mohl žádat v rámci vypisovaného
Dotačního programu v opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" tak, jako ostatní
žadatelé. Byla schválena částka ve výši 25 000 Kč. Žadatel byl upozorněn, že v případě, že
se bude podobná situace opakovat, nedoporučí tento příspěvek poskytnout.
Hlasování sportovní komise: Sportovní komise doporučuje Radě města České Budějovice
schválit žádost HC LVI 2009, z.s., o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši
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50 000 Kč na akci "Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice“.
Usnesení v tomto znění nebylo přijato (10/0/7/3), sportovní komise nedoporučila žádosti
vyhovět.

6.

Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2019
Přijato usnesení č. 31/2018 (9 - 9,0,0)
Do sportovní komise přišla žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný
finanční dar na rok 2019 na podporu bývalých reprezentantů ve výši 40 000 Kč. Tento bod
byl odložen na příští jednání. Sportovní komise žádá Nadační fond o doplnění o další
náležitosti včetně jmenného seznamu reprezentantů.
Jednání opustil Vojtěch Zach - změna hlasovacího poměru na 9.

7.

Různé
Další jednání sportovní komise proběhne 29. 1. 2019 od 16:00 hod.

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.

9. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.
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Soubor usnesení:
K bodu: Představení předsedy sportovní komise, seznámení se se členy sportovní komise,
zvolení zapisovatele, jednací řád komisí
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 29/2018:
sportovní komise rady města
s o u h l a s í
na dnešním jednání s přítomností zástupce z ČUSu pana Přemysla Horáka.

K bodu: Informace ze ZM
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 30/2018:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
informace ze Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok
2019
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 31/2018:
sportovní komise rady města
n a v r h u j e ,
aby Nadační fond jihočeských olympioniků doplnil žádost o další náležitosti včetně doložení
jmenného seznamu reprezentantů.

Nepřijatá usnesení:
K bodu:

Žádost klubu HC LVI 2009, z.s. o mimořádný finanční příspěvek na sportovní
akci" Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města České Budějovice"

Usnesení ve věci doporučení Radě města České Budějovice schválit žádost o poskytnutí mimořádného
finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč na akci "Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara o pohár města
České Budějovice“, nebylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2018
Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise
Ověřil(a): Jan Novotný

v.r.
Jaroslav Berka
předseda komise
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