OKRM/18/2019/Z/10
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 1. jednání sportovní komise rady města konaného dne 29. 1. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni: Jan Novotný
Hosté:

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace z RM
Oznámení Česká unie sportu České Budějovice
Oznámení střet zájmů
Doplněná žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční dar na rok 2019
Žádost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje – úhrada provozněrežijních nákladů Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje a úhrada výdajů nákladů
souvisejících s dopravou a užíváním sportovišť Regionální fotbalovou akademií Jihočeského kraje
v roce 2019
6. Vyúčtování AKTIVITY FITNESS, z.s.
7. Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2018
8. Různé
Sportovní komise schválila program v navrženém znění (10/0/0/0).

Schválený program:
1.

Informace z RM
1. Multifunkční hala
Pan náměstek je členem Pracovní skupiny k hale a podal aktuální informace - výběrové
řízení, komunikace s kluby.
2. Atletický koridor
Předpokládaná kapacita koridoru je 30 osob.
Harmonogram: podání nabídek do výběrového řízení končí 4.2.2019.

2.

Oznámení Česká unie sportu České Budějovice
Pan předseda informoval o oznámení, které bylo zasláno České unii sportu.

3.

Oznámení střet zájmů
Pan předseda zahájil diskuzi k bodu oznámení o střetu zájmů.
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Pan náměstek informoval o řešení střetu zájmů v jiných komisích (výměna člena Hodnotící
komise, případně není členem Hodnotící komise). Z důvodu předejití střetu zájmů nesmí
být člen hodnotící komise zaměstnancem, nebo členem statutárních orgánů subjektu, který
se bude ucházet o dotaci v rámci grantového programu. Sportovní komise se s panem
náměstkem dohodla, že pro letošní rok členové sportovní komise u bodů, kde jsou ve střetu
zájmu, se budou zdržovat hlasování, tak jak tomu bylo v minulém období.
Sportovní komise bere na vědomí výše uvedené informace.

4.

Doplněná žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o mimořádný finanční
dar na rok 2019
Nadační fond jihočeských olympioniků doloží k žádosti jmenný seznam olympioniků, pro
které bude finanční příspěvek požadován v roce 2019 s uvedením současného trvalého
bydliště.

5.

Žádost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje – úhrada
provozně-režijních nákladů Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje
a úhrada výdajů nákladů souvisejících s dopravou a užíváním sportovišť Regionální
fotbalovou akademií Jihočeského kraje v roce 2019
Přijato usnesení č. 1/2019 (10 - 10,0,0)
Tato žádost je podávána na základě Memoranda ze 27.10.2015 o součinnosti pro vznik
a fungování Regionální fotbalové akademie mezi FAČR, statutárním městem České
Budějovice a Jihočeským krajem.

6.

Vyúčtování AKTIVITY FITNESS, z.s.
Přijato usnesení č. 2/2019 (10 - 10,0,0)
Sportovní komise se zabývala vyúčtováním AKTIVITY FITNESS, z.s.. Vyúčtování
projektu neodpovídá popisu projektu v žádosti. Sportovní komise se ztotožňuje se závěrem
Ing. Martiny Pandulové a Ing. Petra Käfra.
Jednání opustil Ing. Oldřich Souček - změna hlasovacího poměru na 9.

7.

Rozdělení dotace za reprezentaci dětí a mládeže od 10 do 18 let za rok 2018
Odloženo na příští jednání komise. Do tohoto termínu se všichni členové komise seznámí
s obdrženými podklady.
Jednání opustil Vojtěch Zach - změna hlasovacího poměru na 8.

8.

Různé
Sportovní komise bude pokračovat v plnění Plánu rozvoje sportu na období 2018 – 2025 a
bude jej iniciovat směrem k Radě města České Budějovice.
Pro všechny členy Sportovní komise budou zajištěny přístupy do systému e-dotací.
Materiály pro příští jednání komise budou všem členům odeslány nejpozději do pátku dne
8. 2. 2019 do 14 hod.
Další jednání sportovní komise se bude konat v úterý dne 12. 2. 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.
1. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod.

2

Soubor usnesení:
K bodu: Žádost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje – úhrada
provozně-režijních nákladů Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje
a úhrada výdajů nákladů souvisejících s dopravou a užíváním sportovišť Regionální
fotbalovou akademií Jihočeského kraje v roce 2019
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 1/2019:
sportovní komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
žádost podanou Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže – úhrada provozně-režijních nákladů
Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje a úhrada výdajů nákladů souvisejících s dopravou
a užíváním sportovišť Regionální fotbalovou akademií Jihočeského kraje v roce 2019

K bodu: Vyúčtování AKTIVITY FITNESS, z.s.
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 2/2019:
sportovní komise rady města
d o p o r u č u j e
vyzvat žadatele, aby vrátil v souladu s čl. IV odst. 4, 5 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
celou poskytnutou dotaci ve výši 35.000,-- Kč

V Českých Budějovicích dne 29. 1. 2019
Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise
Ověřil(a): Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Jaroslav Berka
předseda komise
v.r.
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