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

České Budějovice, 15. 6. 2021

Zápis č. 3/2021
z 3. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 8. 6. 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2010 budovy KÚ, U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice

Přítomni:

Omluven:
Přizváni:

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, MUDr. Jaromír Kopřiva,
Ing. Marek Liška, Ing. Karel Macků, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří Popelka,
Mgr. Radek Sosna
Zdeněk Kemény
Ing. Jakub Žídek – předseda RC České Budějovice
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JčK

Program jednání:
1. Informace k připravovanému projektu Rugby Clubu České Budějovice na výstavbu sportoviště
(Ing. Žídek)
2. Informace k dotačním programům JČ kraje v oblasti sportu pro rok 2021 (Mgr. Sláma)
3. Vyhodnocení krajských a republikových finále školních postupových sportovních soutěží
4. Anketa Sportovec okresu České Budějovice (Mgr. Sláma)
5. Oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji
pro rok 2021 (Mgr. Sláma)
6. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda komise Z. Sýkora. Přítomno 10 členů, jeden člen omluven, komise
usnášeníschopná. Předseda představil hosta J. Žídka. V rámci programu jednání navrhl rozdělit bod č. 2 do
třech částí: A: Informace k dotačním programům JČ kraje v oblasti sportu pro rok 2021, B: Informace ke
změnám alokací v rámci dotačních programů na rok 2022, C: Diskuse. Program jednání odsouhlasen.
Bod 1: Informace k připravovanému projektu Rugby Clubu České Budějovice na výstavbu
sportoviště
J. Žídek představil Rugby Club České Budějovice. RCČB je sportovní klub věnující se olympijskému rugby
v mládežnických, ženských i mužských kategoriích. Rugby je pro nás nejen sportovní aktivita, ale celý soubor
rugbyových hodnot, mezi které patří čest, nadšení, soudržnost, kázeň a úcta. To jsou základy, na kterých
stavíme práci nejen s mládeží, ale ve všech kategoriích.
RCČB navazuje na oddíl rugby, který vznikl v roce 1976 při TJ Meteor a v soutěžích působil do roku 1986
kdy byla jeho činnost ukončena. V roce 2011 vznikl oddíl rugby při TJ Vltava. V roce 2012 jsme vstoupili do
ligových soutěží. Finanční problémy TJ Vltava vedly v roce 2014 k odprodeji a přeměně fotbalového hřiště
na školní, a to pro nás znamenalo organizační problémy s hledáním sportoviště pro tréninky a zápasy. Nejistá
situace v TJ Vltava, nutnost flexibility ve sjednávání pronájmů hřišť a možnost žádání o veřejnou podporu
nás v roce 2015 donutila k vytvoření samostatného subjektu RCČB, z.s. RCČB má za sebou i řadu
sportovních úspěchů, hraje i mezinárodní utkání, podílí se i na různých spol. akcích, např. dětský den,
spolupracuje s nemocnicí atd.
Dále představil záměr výstavby sportoviště: RCČB má oproti jiným rugbyovým týmům v ČR velkou nevýhodu,
jelikož nemá dostatečné podmínky pro rozvoj tohoto sportu nejen v Č. Budějovicích, ale v celém Jihočeské
kraji. Aktuálně trénuje na hřišti ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (z bezpečnostního hlediska nevyhovuje pro konání
zápasů) a zápasy hraje na Hřišti (H2) Jihočeské univerzity u Kauflandu (rozměrově dlouhodobě nevyhovuje
standartům Rugbyové soutěže v ČR).
Od roku 2019 jsme získali do dlouhodobého pronájmu pozemek v ul. E. Krásnohorské v S. Vrbném, kde
jsme se zavázali vytvořit sportovní areál obsahující nejen rugbyové hřiště (vhodné i pro ostatní sporty včetně
fotbalu), ale i dětské a workoutové hřiště včetně běžecké dráhy. Cílem areálu je vytvoření sportovního zázemí
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pro širokou veřejnost, jelikož v oblasti není žádné podobné sportoviště, které by mohlo být veřejností
využívané. Dětské a workoutové hřiště bude opatřeno dvěma vchody pro zajištěni nepřetržitého provozu
i mimo provozní hodiny. První přípravné fáze projektu začaly již v roce 2019.
Na dotaz P. Ounického ohledně financování odpověděl J. Žídek, že celková hodnota projektu činí 25 mil. Kč,
RCČB jedná o fin. podpoře se Stat. městem ČB i Jihočeským krajem – přislíbili alokaci do 30%. NSA do výše
70%.
M. Liška se dotázal na ambice klubu. J. Žídek – v nynějších podmínkách nejsme schopni rozvíjet klub, jak
bychom chtěli. Máme ambice hrát nejvyšší soutěž. Nyní se zaměřujeme na rozvoj mládeže, kde probíhá
aktivní nábor. Zvýšil se zájem o rugby i účast na trénincích. Chtěli bychom zlepšit kvalitu tohoto sportu a dále
zvyšovat zájem o něj nejen ve městě, ale i v celém kraji.
U s n e s e n í č. 9/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k připravovanému projektu Rugby Clubu České Budějovice na výstavbu sportoviště v S. Vrbném.
Hlasování 10/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 2A: Informace k dotačním programům JČ kraje v oblasti sportu pro rok 2021
M. Sláma: 2 dotační programy v rámci 2 vlny.
1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu
Alokace 50 mil. Kč, celkem 335 žádostí s požadavkem více než 131 mil. Kč

2. Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS
Alokace 5,5 mil. Kč, celkem 30 žádostí s požadavkem za 7,7 mil. Kč

Bod 2B: informace ke změnám alokací v rámci dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2022
M. Sláma – na základě nedostatečné alokace bude OŠMT navrhovat zvýšit alokace v rámci DP pro oblast
sportu a to následovně:
- Podpora sportu: o 5 mil. Kč
- Podpora výkonnostního sportu - kolektivní sporty: o 1 mil Kč.
- Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu: o 2 mil. Kč.
Celkové navýšení alokací DP v oblasti sportu pro rok 2022: o 8 mil. Kč.
Bod 2C: Diskuse
M. Janovský – v rámci rozdělení dotace na výkonnostní sport dospělých poukázal na podle jeho názoru
podhodnocení žádostí některých úspěšných sportovních klubů, kterým byla schválena nižší dotace než
některým méně úspěšným klubům.
M. Sláma - Pravidla, včetně hodnotících kritérií, schválila Rada Jihočeského kraje. S návrhem přidělení
jednotlivých dotací v rámci tohoto DP dle výše uvedené metodiky neměla problém ani hodnotící komise (HK).
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Přijaté žádosti byly dle daných kritérií vyhodnoceny. Údajně podhodnocené žádosti nelze srovnávat pouze
na základě jednoho kritéria (výše soutěže), je potřeba zohlednit všechna hodnotící kritéria, celkové bodové
hodnocení a také výši požadované dotace.
Projekty, které získaly pod 140 bodů, byly HK doporučeny k podpoře fixní částkou 110 tis. Kč, jelikož jistými
nedostatky nedosahovaly kvality ostatních projektů.
Z. Sýkora – kvalita zpracované žádosti o dotaci by se měla brát při jejím bodování v potaz
R. Sosna – zajímalo ho, zda se dává žadatelům na vědomí o případných chybách v žádosti
M. Sláma – nedává, ale mohou se dotázat, dotazům jsme otevřeni
R. Sosna – podmínky by měly být spravedlivé a transparentní, hodnocení žádostí by se mělo vylepšit
M. Sláma – na podzim při tvorbě pravidel budou mít členové SK možnost podávat návrhy na zlepšení
J. Popelka – možnost ke zlepšení tu je, např. náš klub nedostal podporu jen z důvodu technické chyby, bylo
by dobré zavést kompletní elektronický systém jako např. v Moravskoslezském kraji
Z. Sýkora – vedení kraje elektronizaci žádostí plánuje
U s n e s e n í č. 10/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k dotačním programům JČ kraje v oblasti sportu pro rok 2021
Hlasování 10/0/0
Usnesení bylo přijato.
U s n e s e n í č. 11/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
souhlasí
se změnami alokací v rámci dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2022
Hlasování 10/0/0
Usnesení bylo přijato.
P. Ounický – odchod v 15:05 hod.
Bod 3: Vyhodnocení krajských a republikových finále školních postupových sportovních soutěží
M. Sláma - V září MŠMT vyhlašuje DP a zveřejňuje věstník soutěží – víme tedy, jaké soutěže budeme jako
kraj prostřednictvím DDM organizovat a jaké soutěže bude organizovat Asociace školských sportovních
klubů, potažmo Český atletický svaz. Organizátor se vybírá na základě možnosti zastřešení dané soutěže
a předpokládané účasti. Po výběru organizátor zasílá termínový kalendář soutěží na školy, zpracuje přihlášky
a zorganizuje okresní a krajská kola.
Ve šk. roce 2019/20 bylo uskutečněno celkem 104 soutěží (předmětové, umělecké a sportovní), z toho 24
sportovních. JčK obdržel z MŠMT v roce 2020 na zajištění sportovních soutěží 2 150 000 Kč.
Od poloviny března 2020 se zastavil průběh všech soutěží z důvodu pandemie Covid-19. Ve školním roce
2020/21 nebyly vyhlášeny.
U s n e s e n í č. 12/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
vyhodnocení krajských a republikových finále školních postupových sportovních soutěží.
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 4: Anketa Sportovec okresu České Budějovice
M. Sláma - 20.5.2021 proběhlo slavnostní předávání cen a vyhlášení 4. ročníku ankety Sportovec okresu
České Budějovice. Tuto anketu vyhlašuje Výkonný výbor Okresního sdružení ČUS ČB ve spolupráci
s Českobudějovickým deníkem. Anketa byla v tomto roce výjimečně určena pouze pro amatérské sportovce,
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a to v kategoriích jednotlivců a kolektivů. Kandidáty navrhují okresní sportovní svazy, tělovýchovné jednoty
a sportovní kluby v okrese ČB, členové Výkonného výboru ČUS ČB a zástupci Českobudějovického deníku.
Výsledky ankety byly k vidění v prezentaci.
U s n e s e n í č. 13/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o anketě Sportovec okresu České Budějovice.
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 5: Oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce sportovního charakteru v Jihočeském
kraji pro rok 2021
Z. Sýkora – poděkoval členům SK za zaslané nominace a požádal o zpětnou vazbu z těchto oficiálních
návštěv sportovních akcí na příštích zasedáních komise
M. Sláma – zašle zúčastněným členům přehlednou tabulku sportovních akcí, nejedná se o klasickou
kontrolu, členové se zúčastní sami za sebe a v případě shledání nedostatků podají na OŠMT podnět
k zahájení veřejnoprávní kontrole
Z. Sýkora – nejsme kontrolní orgán, jde o zpětnou vazbu
Tabulka sport. akcí bude doplněna o kontakt na pořadatele, příslušný člen SK ho předem bude informovat
o své plánované návštěvě.
U s n e s e n í č. 14/2021/SK-3
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
oficiální delegace jednotlivých členů SK na hlavní akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok
2021.
Hlasování 9/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 6: Různé
J. Popelka – podal aktuální informace o konání Jihočeské sportovní konference dne 28.11.2021 v aule PF
JU. Konference bude zaměřena na trenéry mládeže a učitele tělocviku na ZŠ. V její souvislosti vznikne
pracovní komise (P. Klíma, Z. Sýkora, J. Popelka, M. Sláma, Z. Krátký - ČUS, zástupce marketingu JU,
proděkan PF JU). Hlavní pořadatel konference bude ČUS za podpory Jihočeského kraje a Jihočeské
univerzity. Na programu bude mj. i téma sportovních prohlídek.

Předseda komise poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání.
Příští jednání se bude konat v září 2021. Pozvánka bude včas rozeslána.
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hod.

Zapsala: Petra Schinková
Ověřil: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda v.r.
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