Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice, 25. 4. 2022

Zápis č. 7/2022
ze 7. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 12. 4. 2022 od 14:00 do 15:00 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2.010 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice
Přítomni:

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény,
MUDr. Jaromír Kopřiva, Ing. Karel Macků, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří
Popelka
Omluveni: Ing. Marek Liška, Mgr. Radek Sosna
Přizváni:
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK
Mgr. Zdeněk Krátký – manažer Jihočeské krajské organizace ČUS
Marek Pakosta - předseda ČVS
Program jednání:
1. Připravované projekty ČVS - Kvalifikace žen ME ve volejbale 2022 Tábor (M. Pakosta)
2. Informace k dotačnímu programu Podpora sportovní infrastruktury (M. Sláma)
3. Informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních programů (M. Sláma)
4. Delegace členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
(Z. Sýkora, M. Sláma)
5. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 9 členů, komise usnášeníschopná. Všichni přítomní
členové komise souhlasili s navrženým programem. Předseda představil přizvaného hosta.
Bod 1: Připravované projekty ČVS - Kvalifikace žen ME ve volejbale 2022 Tábor
M. Pakosta – pohovořil o kvalifikaci žen ME ve volejbale 2022, která se bude konat srpen/září 2022 v nové
víceúčelové hale v Táboře (má výborné zázemí). Proběhnou 3 domácí zápasy - 20. 8. s Islandem, 27. 8.
s Černou Horou a 7. 9. s Finskem. Celkový rozpočet činí cca 6 mil. Kč. ME se koná 1x za dva roky (…2021,
2023). Naše volejbalistky patří do střední úrovně Evropy. Letos postoupily na MS, což považujeme za velký
úspěch. Pro další akce pravidelně využíváme halu v J. Hradci, příp. v Č. Budějovicích. Dále ČVS pořádá
i volejbal pro děti ve věku od 6 do 12 let. Jinak z větší části ČVS využívá dotační tituly, z menší části komerční
prostředky partnerů ČVS. Dále M. Pakosta zmínil, že je členem expertní skupiny pro infrastrukturu na úrovni
NSA. Byl vytvořen manuál pro multifunkční haly. Obsahuje užitečné informace pro kluby, obce, které plánují
výstavbu haly. Manuál má v případě potřeby k dispozici. Je vytvářena i mapa lokalit, ve kterých se plánuje
stavba haly.
U s n e s e n í č. 8/2022/SK-7
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o připravovaných projektech ČVS - Kvalifikace žen ME ve volejbale 2022 Tábor.
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
U s n e s e n í č. 9/2022/SK-7
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
zaujímá podpůrné stanovisko
k dotační podpoře sportovní akce Kvalifikace žen ME ve volejbale 2022 Tábor
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
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Bod 2: Informace k dotačnímu programu Podpora sportovní infrastruktury
M. Sláma: Celková částka, která byla na rok 2022 k dispozici, činí 35,8 mil. Kč. Jsou zde 3 opatření:
Op. 1 - Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť
Alokace 17 mil. Kč, celkem - 62 žádostí, celková výše požadavků 41,4 mil. Kč, min. 200 tis. – max. 2 mil Kč,
výše dotace bude činit minimálně 70% požadované částky uvedené v žádosti.
Již 4. rokem specifikace opatření - zaměření na potřebu svazů, klubů a oddílů.
Rok 2019 Opravy a rekonstrukce povrchů sportovišť bez fotbalových hřišť a atletických stadionů, rok 2020
Opravy a rekonstrukce fotbalových hřišť a atletických stadionů, rok 2021 rekonstrukce a opravy objektů
sportovišť a jejich zázemí, na rok 2022 bylo hlavním cílem podpořit Opravy tribun, oplocení a osvětlení
venkovních sportovišť.
Hlavní hodnotící kritérium: Rozsah rekonstrukce.
Tribuna komplet - havarijní stav, tribuna rekonstrukce menšího rozsahu, tribuna část - havarijní stav, oplocení
- havarijní stav, osvětlení - havarijní stav nebo vybudování, osvětlení oprava menšího rozsahu, oplocení
oprava menšího rozsahu.
Další hodnotící kritéria: kvalita zpracování projektu a uvedení požadovaných údajů, hospodárnost a efektivita
projektu (podrobnost rozpočtu, uznatelnost výdajů, nezbytnost výdajů, výchozí stav - využití sportoviště
registr. sportovci x veřejnost), stáří tribuny, oplocení nebo venkovního osvětlení a rok poslední
rekonstrukce/stavebních úprav, činnost žadatele – činnost v předchozích letech, pravidelná činnost,
dopad a přínos projektu pro kraj:
- přístupnost pro osoby se zdravotním postižením (realizace projektu zahrnuje bezbariérové přístupy, resp.
dojde ke zpřístupnění prostor pro osoby se zdravotním postižením),
- význam projektu (sportoviště s parametry dle požadavku mezinárodní sportovní federace, s parametry pro
republikové soutěže, sportoviště pro veřejnost/výkonnostní nebo vrcholový sport, celoroční koncepční práce
s mládeží s návazností na vyšší věkové kategorie.
Podpořeno celkem 20 projektů v plné výši 17. mil. Kč.
Op. č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť
Alokace 13,8 mil. Kč, celkem 79 žádostí, celková výše požadavků 25,5 mil. Kč, min. 100 tis. Kč – max. 800
tis. Kč. Cílem tohoto opatření je podpořit rekonstrukci a opravy zázemí sportovišť tak, aby došlo ke zlepšení
stávajícího stavu zázemí, uživatelského komfortu a využití prostor a dále, aby jejich stav odpovídal aktuálním
bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu (sociální
zařízení - šatny, sprchy, wc ). Hodnotila se kvalita zpracování projektu – hospodárnost, podrobnost rozpočtu,
nezbytnost výdajů využití a návštěvnost sportoviště.
Op. č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Alokace 5 mil. Kč, celkem 140 žádostí, celková výše požadavků 12 mil. Kč, min. 50 tis. Kč – max. 150 tis.
Kč. Neinvestiční a investiční výdaje na pořízení Sportovního vybavení a náčiní, vybavení šaten, které přímo
souvisí se sportovní činností. Mimo jiné se jedná například i pořízení mobilních střídaček, laviček a mantinelů.
Opatření letos nebylo určeno na výdaje spojené s nákupem nářadí, technických prostředků a strojů
sloužících k údržbě sportovišť – sekačky. Hodnotila se kvalita zpracování projektu, hospodárnost a efektivita,
využití sportoviště nebo dopad a přínos projektu pro JČK.
Další DP z oblasti sportu v 1. vlně ke schválení na ZK 21.4. a v 2. vlně ke schválení na ZK 19.5. –
podrobnější informace na dalších SK.
U s n e s e n í č. 10/2022/SK-7
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k dotačnímu programu Podpora sportovní infrastruktury
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
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Bod 3: Informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních programů
M. Sláma:
DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu – alokace 53 mil. Kč, požadavky
celkem 96 mil.
1. Sportovní činnost dětí a mládeže – alokace 21 mil. Kč, celkem 305 žádostí, požadavky 80,4 mil. Kč
2. Podpora výchovy talentované mládeže - alokace 22 mil. Kč, celkem 48 žádostí, požadavky 56,2 mil. Kč
3. Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty - alokace 9 mil. Kč, celkem 26 žádostí, požadavky 15,7
mil
4. Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty - alokace 1 mil. Kč, celkem 27 žádostí, požadavky
3,2
DP Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS – alokace 3 mil. Kč, požadavky celkem 6,3 mil. Kč.
1. Podpora činnosti krajských sportovních svazů – alokace 1,2 mil. Kč, celkem 24 žádostí, požadavky
4 mil. Kč
2. Podpora činnosti České unie sportu – alokace 1,8 mil. Kč, celkem 8 žádostí, požadavky 2,3 mil. Kč
U s n e s e n í č. 11/2022/SK-7
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních programů.
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 4: Delegace členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
Z. Sýkora: Kraj by měl být ve větším kontaktu s organizátory akcí a být více aktivnější v jejich kontrole. OŠMT
vytipovalo na základě dřívějších pochybení určité akce, na které bychom se při kontrolní činnosti rádi zaměřili.
Bude důležité porovnat popis v žádosti a realitu. M. Sláma zašle členům SK přehled akcí, jejich termíny
a potřebné dokumenty.
U s n e s e n í č. 12/2022/SK-7
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o delegacích členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 5: Různé
J. Fencl se dotázal, zdali se bude řešit stav v Akademii Dynamo. Došlo k nevyplacení trenérů, přestože
Město ČB prostředky poskytlo. Z. Sýkora - situace Dynama není dobrá, problém je Složiště, Dynamo nemá
majetková práva k pozemku a zřejmě je ani nezíská. P. Ounický – financování Akademie ze strany Kraje
bylo pozastaveno, což potvrdil i M. Sláma. Dle Z. Sýkory je potřeba, aby měl Kraj i Město své zástupce
v dozorčí radě Akademie. Bylo rozhodnuto, že stav v Akademii Dynamo bude jedním z bodů jednání dalšího
zasedání SK. Zpracuje ho M. Sláma.
Z. Krátký – informoval o 2 nejbližších projektech ČUS, zaprvé Liga seniorů (pořádáno spolu s Krajskou radou
seniorů, partnerem je JK) – nový projekt navazující na dosavadní sportovní hry seniorů – od září 2022 do
května 2023 proběhne 30 turnajů v jednotlivých okresních městech, pilotní turnaj 3. 5. 2022 ve sportovní
hale v Hrdějovicích, pozvou se zástupci seniorů ze všech okresů, jsou vytvořené webové stránky, na kterých
budou zveřejňovány výsledky. Chceme podpořit zdravý životní styl i potkávání seniorů. Členové SK jsou
srdečně zváni. Zadruhé – Anketa nejlepších sportovců JK do 15 a 19 let (byla na 2 roky pozastavena kvůli
pandemii covid-19), pořádána ve spolupráci s JK a Gymnáziem Česká v ČB, nominace jsou nyní ukončeny,
budou obodovány porotou, členové SK mohou být v případě zájmu zapojeni do poroty, slavnostní vyhlášení
ankety se uskuteční 5. 5. 2022 v AJG na Hluboké n. V., pozvánka bude členům SK včas zaslána.
Z. Sýkora otevřel diskusi o záležitostech ukrajinských uprchlíků z pohledu sportu.
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Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 15:00 hod.
Příští jednání se uskuteční v úterý 14. 6. 2022. Pozvánka bude včas rozeslána.
Zapsala:
Ověřil:

Petra Schinková
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
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