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

 

České Budějovice, 30. listopadu 2022 

 

Zápis č. 10/2022 

z 10. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 22. 11. 2022 od 14:00 do 14:45 hod. 

v zasedací místnosti č. dv. 2.082 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, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří Popelka, Mgr. Radek 

Sosna 

Omluveni:   Ing. Marek Liška, Ing. Karel Macků 

Přizváni:  Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK 

  

   

Program jednání: 

1. Dotační programy Jihočeského kraje z oblasti sportu 

2. Informace k anketě Nejlepší jihočeský sportovec roku 2022 

3. Informace k Zimní olympiádě dětí a mládeže 2023 

4. Plán činnosti Sportovní komise na rok 2023  

5. Vyhodnocení činnosti Sportovní komise za rok 2022  

6. Různé  

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 7, později 9 členů, komise usnášeníschopná. Všichni 

přítomní členové komise souhlasili s navrženým programem.  

Bod 1 – Dotační programy Jihočeského kraje z oblasti sportu 

M. Sláma: konečná verze by měl být schválena 15. 12. 2022 zastupitelstvem kraje. 

J. Popelka: se dotázal na praktickou realizaci podávání žádostí o dotace. 

M. Sláma: žádosti se budou podávat pouze elektronicky. 

Z. Sýkora: požádal M. Slámu, aby zajistil pro členy komise „manuál“ k podávání elektronických žádostí.  

 

(J. Fencl – příchod ve 14:06 hod. a Z. Kemény – příchod ve 14:14 hod.) 

Po diskusi a zodpovězení dalších dotazů se přistoupilo k hlasování. 

 

U s n e s e n í   č. 22/2022/SK-10 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informaci k dotačním programům Jihočeského kraje z oblasti sportu pro rok 2023. 
Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 2: Informace k anketě Nejlepší jihočeský sportovec roku 2022 

M. Sláma: Vyhlášení ankety proběhne 13. 12. 2022 v DK Metropol v ČB. Nyní probíhá hlasování/bodování. 

Nominace byly odeslány všem členům SK dne 21.11. Hlasování probíhá do 2. 12. Po hlasování se uskuteční 

poslední zasedání komise ankety, kde se finálně sečtou a určí výsledky.  

U s n e s e n í   č. 23/2022/SK-10 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 



 2 

informace k anketě Nejlepší jihočeský sportovec roku 2022. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 3: Informace k zimní Olympiádě dětí a mládeže 2023 

M. Sláma: ZODM 2023 se uskuteční ve dnech 22. – 26. 1. 2023 v Královéhradeckém kraji - Špindlerův Mlýn, 

Vrchlabí, Nová Paka a Trutnov. Zahájení 22. 1. od 13:00 hod. v Hradci Králové. Vstupenky budou zřejmě  

v prodeji na ticketportal.cz. Vlajkonoš JK výpravy bude olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích 

Kateřina Neumannová. Na programu je celkem 10 sportů - závodní dny jsou pondělí až čtvrtek. Celá výprava 

kromě krasobruslařů (Nová Paka) a hokejistů (Vrchlabí) bude ubytovaná a bude závodit ve Špindlerově Mlýně. 

Na minulé ZODM V Karlovarském kraji skončil Jihočeský kraj na 7. místě. OMTS aktivně pracuje na 

organizačním zajištění celé výpravy- oblečení, doprava, financování ubytování, stravování, soustředění, 

dohody s trenéry, VIP atd. 

 

Sportovní komise delegovala k účasti na olympiádě předsedu Z. Sýkoru, dále R. Sosnu a J. Kopřivu. 

U s n e s e n í   č. 24/2022/SK-10 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k zimní Olympiádě dětí a mládeže 2023. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 4: Plán činnosti Sportovní komise na rok 2023  

M. Sláma: 

Leden:  Pravidla 2. vlny dotačních programů 2023, Informace o anketě nejúspěšnější sportovec roku 2022 JČ 

kraje, Informace ZODM 2023 Královehradecký kraj 

Duben: Informace k DP 1. vlny dotačních programů 2023, Delegace členů SK na akce sportovního charakteru  

v Jihočeském kraji pro rok 2023, Informace o došlých žádostech o dotace v rámci 2. vlny dotačních 

programů, Návrh dotačních programů v oblasti sportu na rok 2024 

Červen: Informace k DP 2. vlny dotačních programů 2023, Pořadatelství LODM 2024 

Září:    Kontrolní činnost vybraných projektů v rámci dotačních titulů z oblasti sportu v roce 2023, Návrhy 

pravidel dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2024, Informace o činnosti Jihočeského 

všesportovního kolegia  

Listopad: Hodnocení v anketě Nejlepší jihočeský sportovec roku 2023, Vyhodnocení činnosti za rok 2023, Plán 

činnosti SK RK na rok 2024 

 

Z. Sýkora navrhl termíny zasedání SK v I. polovině roku 2023 a to vždy ve čtvrtek od 14:00 hod. - 16. 2.,  

13. 4. a 15. 6. Všichni přítomní souhlasili. 

U s n e s e n í   č. 25/2022/SK-10 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

schvaluje 

plán činnosti Sportovní komise na rok 2023. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 5: Vyhodnocení činnosti Sportovní komise za rok 2022  

M. Sláma: Dne 1. 12. se bude radě kraje předkládat Zpráva o činnosti SK za období od 15. 9. 2021 

do 22. 11. 2022. Obsahuje souhrnný přehled všech projednaných bodů a usnesení a přehled účasti členů SK 

v daném období. Přílohou bude i Plán činnosti SK pro rok 2023. 

U s n e s e n í   č. 26/2022/SK-10 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  
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schvaluje 

vyhodnocení činnosti Sportovní komise za rok 2022. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 6: Různé 
Z. Sýkora sdělil, že byl odvolán předseda NSA. Nový předseda ještě nebyl oficiálně nominován. 
J. Fencl poukázal na velmi pomalý proces vyplácení dotací NSA v rámci DP Provoz a údržba 2022 (podpora 
sportovním klubům s náklady na provoz sportovišť, zejména se zvyšujícími se cenami energií). Mnohé kluby 
tuto dotaci zatím nedostaly. 
Z. Sýkora: nový předseda NSA by si měl dát za úkol zásadním způsobem urychlit proces vyplácení dotací. 
 
Příští zasedání se bude konat 16. února 2023. Pozvánky budou včas rozeslány. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno ve 14:45 hod.  
 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřil:      Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 


