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OKRM/47/2019/Z/22 

Volební období 8 (2018 - 2022) 

Z Á P I S  

z 3. jednání sportovní komise rady města konaného dne 5. 3. 2019 

Přítomni: Jaroslav Berka, Ing.  Jiří Fencl, Jaromír Frank, Jan Hrdý, Jan Novotný, 

Ing.  Václav Protiva, Ing. Oldřich Souček, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc.  Jiří 

Šilha, Bc. Pavel Šramhauser 

Omluveni: Vojtěch Zach 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. David Štojdl, Mgr. Petr Požárek, Martin Vozábal 

Program jednání: 

 

1.        Jednání s Mgr. Petrem Požárkem  

2.        Prezentace a žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

3.        Různé  

 

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

 

Schválený program: 

1. Jednání s Mgr. Petrem Požárkem 

Přijato usnesení č. 7/2019 (10 - 10,0,0) 

Mgr. Požárek informoval členy Sportovní komise o činnosti FOTBALOVÉ 

MLÁDEŽNICKÉ AKADEMIE, z.s a AKTIVITY FITNESS, z.s v roce 2018 a plánech na 

rok 2019. Omluvil se za chybné vyúčtování a s tím spojené problémy. Bude kontaktovat 

Českou unii sportu Ing. Krátkého, aby byly dobře nastaveny informace v obchodním 

rejstříku apod. 

Do opatření č. 4 Příspěvek na sportovní akce nebyly podány žádosti. 

Pro čerpání dotací z Krajského úřadu Jihočeského kraje je podmínkou získat dotaci 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÉ AKADEMIE z.s  je vyloučena na 1 rok z dotačních 

programů. Bc. Šramhauser navrhl zvážit, zda vyloučení nebude likvidační. 

Přišel Ing. Oldřich Souček- změna hlasovacího poměru na 10. 

2. Prezentace a žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

Přijato usnesení č. 8/2019 (10 - 10,0,0) 

M. Vozábal informoval nové členy Sportovní komise o Klubové akademii, o spolupráci 

s MŠ a ZŠ zřizovanými městem České Budějovice. Součástí materiálů byla prezentace 
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Klubové akademie, finanční rozbory apod. M. Vozábal zodpověděl členům Sportovní 

komise jejich dotazy - kritéria, rozložení v kraji, financování do budoucna. 

3. Různé 

Členové Sportovní komise obdrželi pozvánku na Karate kid cup 2019 Fight Club z.s. a na 

Play off FBC Štíři z.s., obě akce se konají 9.3.2019. 

Multifunkční hala: dva právní rozbory v této věci, v pátek 1.3. 2019 zasedala pracovní 

skupina  s tím, že do Zastupitelstva města České Budějovice má dvě znění otázky. 

Referendum by bylo spojené s volbami do Evropského parlamentu. 

Příští jednání komise se bude konat 26. 3. 2019 od 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 103. 

 

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. 

3. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Jednání s Mgr. Petrem Požárkem 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
vysvětlení podané Mgr. Požárkem 
 

K bodu:  Prezentace a žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

 

sportovní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 8/2019: 

sportovní komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
prezentaci k budoucí žádosti Klubové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. 

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2019 

Zapsal(a): Ing. Jana Stluková, sekretářka komise 

Ověřil(a): Bc. Pavel Šramhauser 

Jaroslav Berka 

předseda komise 

                                                                                                                    v.r. 


