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OKRM/58/2016/Z/25 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 19. 4. 2016 

Přítomni: Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Kryštof Kratochvíl, 

Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Michal Šebek, Mgr. Ing. Miroslav 

Šimek, Vojtěch Zach 

Omluveni: Bc. Pavel Haišman 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Adolf Lísal 

 

Program jednání: 

1) Informace z RM, ZM  

2) Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem sportovní 

haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016 (doplnění informací od 

p. Nováka) 

3) Žádost Cyklistického klubu RBB o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na 

cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech" v roce 2016 

4) Žádost spolku Events 4 you, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na sportovní 

akci "Barvám neutečeš" v Českých Budějovicích v roce 2016 

5) Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

6) Vyhodnocení dotačního programu: OP2 

7) Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

8) Vyhodnocení dotačního programu: OP5 (bodové hodnocení) 

9) Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

10) Různé 

 

Sportovní komise schválila program jednání v pozměněném znění (prohození bodů). (7/7/0/0) 
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Schválený program: 

1. Informace z RM, ZM 

Přijato usnesení č. 12/2016 (9 - 9,0,0) 

Informace z RM: 

1)    Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" byl schválen 

v pozměněném znění (HC České Budějovice, z. s. - Teplárna Cup 2016 byla ponížena na 6 

tis Kč, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s., - 44. ročník Memoriálu 

Podhradského žáků v kopané byla navýšena na 8 tis. Kč.) 

2)    Žádost spolku PRO ARNY, z. s., o poskytnutí mimořádného příspěvku na plavecké 

ME v roce 2016 

3)    Žádost sportovního klubu SK Meťák České Budějovice, o. s., o poskytnutí 

mimořádného finančního příspěvku na sportovní akci "Innebandy Cup - mezinárodní 

florbalový turnaj", Pronájem sportovní haly za účelem pořádání třetího ročníku Innebandy 

Cup, 220 celodenních vstupů pro dětské účastníky Innebandy Cup za cenu hodinových 

vstupů 

4)    Prezentace EUROGYM 2016 

 

Informace ze ZM: 

1)    Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města 

České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016 

2)    Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro 

pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016 

3)    Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České 

Budějovice a Fotbalové asociace České republiky 

4)    Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie 

Jihočeského kraje pro rok 2016 

5)    Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 

MOTORfest; 1/2Maraton České Budějovice 

6)    Hokejové centrum Pouzar 

7) Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné 

(sportovní pozemky kolem TJ Lokomotiva na stavební pozemky) 

     

V průběhu jednání dorazili Ing. Oldřich Souček a Jan Hrdý. Změna hlasovacího poměru na 

9. 

 

2. Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem 

sportovní haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016 (doplnění 

informací od p. Nováka) 

Přijato usnesení č. 13/2016 (9 - 9,0,0) 

V Radě města České Budějovice byl schválen dne 4.4.2016 pronájem sportovní haly ve 

dnech 9. - 11. 6. 2016 pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., za smluvní nájemné ve výši 

5.000,‑  Kč. 

3. Žádost Cyklistického klubu RBB o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na 

cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech" v roce 2016 

Přijato usnesení č. 14/2016 (9 - 8,0,1) 

Žádost Cyklistického klubu - dotace bude navržena z významných akcí v rámci „Jižní 
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Čechy olympijské“, do RM bude materiál připraven na 2. 5. 2016 a následně na ZM 

16. 5. 2016. 

4. Žádost spolku Events 4 you, z.s. o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na 

sportovní akci "Barvám neutečeš" v Českých Budějovicích v roce 2016 

Usnesení nebylo přijato (9 - 1,6,2) 

Sportovní komise nedoporučila schválit projekt "Barvám neutečeš" v rámci Dotačního 

programu na podporu sportu - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce". Po rozsáhlé 

diskusi nedoporučila podpořit ani mimořádnou žádost v Radě města České Budějovice. 

5. Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

Přijato usnesení č. 15/2016 (8 - 8,0,0) 

Podáno 25 žádostí, pro rok 2016 město rozděluje částku 1 100 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

Byla vyřazena jedna žádost, jedná se o nově vzniklý klub z roku 2016, který v roce 2015 

nevykázal žádnou sportovní a hospodářskou činnost, nemohl doložit členskou základnu 

k 31.12.2015. Finanční výkaz a soupis dětí do 18 let k 31.12.2015 byl jedním z povinných 

příloh žadatele.  

Jednání opustil Mgr. Jan Steinbauer - změna hlasovacího poměru na 8. 

6. Vyhodnocení dotačního programu: OP2 

Přijato usnesení č. 16/2016 (9 - 7,1,1) 

Podány 3 žádosti, pro rok 2016 město rozděluje částku 3 500 000 Kč. Sportovní komise 

prošla jednotlivé žádosti a navrhla konečnou výši dotace dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

V průběhu jednání dorazil Michal Šebek - změna hlasovacího poměru na 9. 

7. Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

Přijato usnesení č. 17/2016 (8 - 8,0,0) 

Podáno 27 žádostí, pro rok 2016 město rozděluje částku 6 100 000 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. 

8. Vyhodnocení dotačního programu: OP5 (bodové hodnocení) 

Přijato usnesení č. 18/2016 (7 - 7,0,0) 

Podáno 26 žádostí, pro rok 2016 město rozděluje částku 1 000 000 Kč. Sportovní komise 

odsouhlasila bodové hodnocení jednotlivých projektů, následně schválila konečnou výši 

dotace pro OP5 dle Protokolu o hodnocení žádostí. 

Jednání postupně opustili Jan Hrdý a Mgr. Ing. Miroslav Šimek - změna hlasovacího 

poměru na 7. 

9. Základní pravidla pro posuzování mimořádných individuálních žádostí a oceňování 

významných sportovců nad 18 let (pověření RM) 

Tento bod bude diskutována na dalším jednání sportovní komise. 

10. Různé 

Další jednání sportovní komise je naplánováno na 17.5.2016 od 17:00 v jednotě Orel České 

Budějovice na Lannově třídě (výjezdní zasedání). 

 

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 19:00 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Informace z RM, ZM 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 12/2016: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informace z Rady města a Zastupitelstva města České Budějovice. 
 

K bodu:  Žádost klubu FBC Štíři české Budějovice, z.s. o morální záštitu a bezplatný pronájem 

sportovní haly na turnaj Play-off extraligy florbalu vozíčkářů 2015/2016 (doplnění 

informací od p. Nováka) 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 13/2016: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o kladném projednání žádosti klubu FBC Štíři ohledně pronájmu sportovní haly v Radě 

města České Budějovice dne 4.4.2016. 
 

K bodu:  Žádost Cyklistického klubu RBB o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na 

cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech" v roce 2016 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 14/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice podpořit žádost Cyklistického klubu RBB o poskytnutí mimořádného 

finančního příspěvku na cyklistický etapový závod "Okolo jižních Čech" v roce 2016. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP3 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 15/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě 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: OP2 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 16/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě 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. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP1 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 17/2016: 

sportovní komise rady města 

d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit návrh rozdělení dotací do opatření č. 1: "Příspěvek na činnost 
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výkonnostních mládežnických sportovních klubů" dle Protokolu o hodnocení žádostí v předloženém 

znění. 
 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu: OP5 (bodové hodnocení) 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2016: 

sportovní komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
bodové ohodnocení jednotlivých projektů v opatření č. 5: "Příspěvku na nové pořízení nebo 

zhodnocení investičního majetku sportovních klubů ", 

II. d o p o r u č u j e  
Radě města České Budějovice schválit návrh rozdělení na investice do opatření č. 5: "Příspěvku 

na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů " dle Protokolu 

o hodnocení žádostí v předloženém znění. 

 

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2016 

Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise 

Ověřil(a): Jaroslav Berka 

 

 

v.r. 

Mgr. Jiří Filip 

předseda komise 


