Příloha č. 1 návrhu usnesení ZMP SPORT/1 ze dne 29. 3. 2021

Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030
Akční plán pro roky 2021 a 2022

Úvod:
Město Plzeň má schválenou Zastupitelstvem města Plzně dne 14. prosince 2020 novou
Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030. Tato koncepce reaguje na aktuální stav
sportu ve společnosti a stanovuje dlouhodobé cíle k dosažení obecné vize, kterou je nabídka
sportovního vyžití a aktivního způsobu života všem svým obyvatelům v dostupném místě
a čase ve zlepšující se kvalitě. Zohledňuje platnou legislativu zejména s ohledem na fungování
Národní sportovní agentury.

Akční plán na roky 2021 a 2022 má za úkol specifikovat cíle stanovené koncepcí sportu
konkrétními opatřeními, a to včetně finanční alokace. Akční plán je sestaven v souladu se
schváleným rozpočtem města Plzně na rok 2021 včetně střednědobých výhledů. Dále jsou zde
zohledněna opatření vyplývající z rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města
Plzně dne 8. února 2021.
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SWOT analýza
Pro sledované období, na které se zaměřuje tento akční plán byla vytvořena SWOT analýza k lepší
identifikaci jednotlivých opatření. Pod tabulkou je každý z faktorů specifikován slovně.
Tabulka č.1: SWOT analýza na roky 2021 až 2022

SWOT analýza pro období 2021 až 2022
Silné stránky
Akademie a
tréninková centra
Rekonstrukční dotační
titul
Dotační titul na
podporu s ohledem na
Covid-19
Sportovní portál
města
Sportmanie Plzeň
Nabídka
volnočasových aktivit

Slabé stránky
Nedostatečné
financování
sportovních klubů
Plné kapacity
sportovních hal a
tělocvičen
Chybějící kvalifikovaní
trenéři

Příležitosti
Dotační programy
Národní sportovní
agentury
Zdravý životní styl
společnosti

Hrozby
Pandemie koronaviru

Finanční aspekt
volnočasových aktivit

Nízká finanční
podpora
profesionálního sportu
Pořádání
mezinárodních akcí
Omezený počet
rozvojových ploch na
výstavbu sportovní
infrastruktury

Rozvoj cykloturistiky
jako alternativy
dopravy
Sportovní program
ZČU
Akademie
individuálních sportů
Plzeňského kraje

Nedostatečná
sportovní
infrastruktura
Obliba esportu a IT
technologie

Fungování Národní
sportovní agentury

Závislost klubů na
dotacích
Přeshraniční pohyb

a) Silné stránky
- Město Plzeň podporuje mládežnické naděje v oblasti sportu jak formou sportovních akademií
zařazených v rozpočtu města, tak i plzeňskými tréninkovými centry mládeže. Nadějní sportovci
proto zůstávají na území města a neodcházejí do jiných měst.
- Díky rekonstrukčnímu dotačnímu titulu pomáháme sportovním klubům v rekonstrukci
a modernizaci sportovišť, kterou mohou plánovat.
- V oblasti finanční podpory klubů město rychle reaguje na aktuální situaci s ohledem na
pandemii koronaviru, a to mimořádným dotačním titulem na kompenzaci nákladů v době
uzavřených sportovišť.
- Město provozuje vlastní sportovní portál. Tímto informuje odbornou sportovní veřejnost
o dotačních titulech nebo zásadních dokumentech města. Veřejnost nalezne aktuality v oblasti
sportu, přehled sportovních akcí a v neposlední řadě seznam sportovních organizací působících
na území města.
- Město pořádá jednu z největších pravidelných sportovních akcí na území ČR Sportmanii Plzeň.
Ta má za cíl představit kluby veřejnost a pomoci jim v náborových aktivitách. Dětem a mládeži
pak ukázat sportovní aktivity a možnost vybrat si budoucí sport. Touto akcí dochází k propojení
sportovních klubů, podnikatelského sektoru, města a kraje a v neposlední řadě spolupráce
s univerzitou.
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-

Pro volnočasové aktivity vytvořilo město Plzeň v posledních letech velmi vhodné podmínky.
Rozšířila se nabídky volnočasových hřišť a areálů, rozrůstá se síť cyklostezek, revitalizují se
prostranství parků, řek a rybníků.

b) Slabé stránky
- Velkým problémem je finanční alokace provozního dotačního titulu města Plzně, který
dosahuje jedné z nejnižších částek per capita v porovnání s ostatními městy podobného
významu.
- Ačkoliv se město snaží modernizovat své areály, a to jak školní, tak sportovní, nedaří se
uspokojit poptávku po sportovních halách od sportovních klubů a veřejnosti.
- U spousty sportovních klubů je navýšený zájem dětí o sportování limitován počtem trenérů
a jejich kvalifikací. Město zatím nespolupracuje na doškolování trenérů.
- Město Plzeň v současné době nepodporuje pravidelným dotačním titulem profesionální sport,
a to i přes to, že v hokeji, fotbalu i házené jsou plzeňské kluby jedny z nejúspěšnějších v ČR.
- Problémem je pořádání mezinárodních akcí. Město Plzeň s ohledem na svoji velikost pořádá
velmi málo akcí typu ME, SP, MS. Toto bude ještě více prohloubeno ztíženým cestováním
z důvodu pandemie koronaviru. V této době budou pořadatelé mezinárodních turnajů velmi
limitovaní v plánování akcí a finanční nároky na akci budou znatelně vyšší.
- Město Plzeň v současné době nedisponuje téměř žádnými pozemky pro rozvoj sportovní
infrastruktury. Až na několik, které vlastní město (např. pozemek v Liticích, Prokopávka) jsou
v soukromém vlastnictví. Kromě vlastnických vztahů mají však často i jiná omezení.
c) Příležitosti
- Národní sportovní agentura vyhlásila jak dotační tituly, které vycházely z dřívější praxe
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak nové, které v oblasti správy a provozu
sportovišť v minulých letech chyběly. Agentura přepracovala i investiční program na výstavbu
a modernizaci sportovišť. Celková finanční alokace dotačních programů agentury dosahuje více
než 200 % finanční alokace MŠMT. Nově je v dotačních titulech oprávněným žadatelem i obec,
což pro město Plzeň otevírá možnosti ke kofinancování investičních záměrů.
- V posledních letech se velmi změnil přístup zejména mladých rodičů k trávení volného času. Je
zde reálný předpoklad, že tyto rodiče budou přistupovat aktivně k pohybové průpravě a
trávení volného času svých dětí. S popularizací sportu, existující infrastrukturou na území
města, např. workout hřiště, síť cyklostezek, otevřené areály, se výrazně snížily finanční nároky
na volnočasové aktivity.
- Veřejnost reaguje na vytvořenou síť cyklostezek jejím využíváním jako alternativní možnost
dopravy do zaměstnání.
- Velkou příležitostí tohoto období je i vzniknuvší sportovní program Západočeské univerzity
v Plzni s názvem Western Stars. Ten umožňuje studium podle individuálního studijního plánu
sportovcům, ale i jejich přímou finanční podporu.
- Další regionální podporu mládežnických sportovců nabízí Akademie individuálních sportů
Plzeňského kraje.
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d) Hrozby
- Pro období roku 2021 a 2022 je nutno brát v úvahu celosvětovou pandemii koronaviru, která
má výrazný dopad i do oblasti sportování, ať již jako organizovaného sportu dětí a mládeže
nebo vrcholového a profesionálního. Jedná se o největší hrozbu z pohledu SWOT analýzy.
- Nabídka sportovních zařízení v majetku sportovních klubů bohužel velmi často neodpovídá
současným potřebám. Důvodem je často stáří této infrastruktury, kdy některá současná
sportovní odvětví v té době neexistovala. Pro dřívější sportovní vyžití byly i jiné potřeby
rozměrů hal a tělocvičen. Za posledních několik let se taktéž změnily nároky společnosti na
zázemí či doplňkové služby.
- Zejména u dětí a mládeže vidíme značný nárůst obliby e-sportu. Ani ten není z pohledu
pohybové průpravy a kardiovaskulárního systému vhodnou sportovní aktivitou. Tento vývoj
společnosti, kdy je v posledním roce velmi posíleno využití informačních technologií a děti
nejsou motivovány k pohybu venku, je rizikový. Komunikaci skrze tablet, počítač nebo telefon
berou mladí jako plnohodnotnou náhradu běžné. Tím odpadá i pohyb nutný k překonání
vzdáleností.
- Velkým problémem tohoto období může být ztráta návyků pravidelné spolkové činnosti.
Jelikož je pravidelný trénink znemožněn již po dobu téměř jednoho roku, vyplývá tak
z průzkumu mezi kluby velká nejistota, kolik členů se k pravidelné činnosti po rozvolnění
opatření z důvodu koronaviru.
- Důležitým aspektem je i fungování Národní sportovní agentury. Bohužel v současné době
nejsou žádné dotační programy vyhodnoceny, kluby neznají výši finančních dotací na svoji
provozní činnost na letošní rok.
- Nepříjemnou zprávou jsou i organizační změny ve vedení agentury.
- Při zmínce o dotačních programech je vhodné upozornit i na finanční závislost sportovních
klubů na dotačních prostředcích. V současné době je fungování sportovních klubů bez
finančních prostředků z národních či regionálních entit zcela nemyslitelné.
- Reprezentace města, příprava vrcholových sportovců bude pro sledované období velmi ztížena
omezenými možnostmi cestování mimo republiku. Někteří profesionální sportovci nejsou
schopni akceptovat zvýšené náklady jak finanční, tak organizační. Pro cestování sportovců na
mezinárodní turnaje a soustředění jsou tato opatření velmi limitující.
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Cíl č.1: Rozvíjet sportovní infrastrukturu města otevřenou a dostupnou pro
veřejnost
SC 1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport
Městský sportovní areál ve Štruncových sadech – výstavba zázemí tréninkového centra pro fotbalovou
mládež
a) Nositel úkolu: OSI
b) Spolupráce: VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.
c) Cílový stav: výstavba třípodlažního objektu zázemí tréninkového centra včetně přilehlých
zpevněných ploch, nové přístupové komunikace a přípojek inženýrské infrastruktury. Náplní
objektu jsou šatny se sociálním zázemím, rozcvičovna, sklad pomůcek, kancelář, fyzioterapie,
posilovna, regenerace, klubovna a kancelář
d) Postup dosažení cíle: dopracování projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti,
zajištění dofinancování z rozpočtu města, realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby,
předání staveniště zhotoviteli, zahájení realizace
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu stavebních investic OSI – Stadion
Štruncovy sady pro rok 2021 zajištěny prostředky finanční prostředky na realizaci akce ve výši
40 515 tis. Kč
Sportovní hala Krašovská – výstavba víceúčelové haly
a) Nositel úkolu: OSI
b) Spolupráce:
c) Cílový stav: vybudování víceúčelové sportovní haly se zázemím, restaurací a vlastním
parkovištěm vč. úprav navazujících částí komunikace. Náplní objektu jsou šatny se zázemím
hlavní herní plocha o rozměrech 20 x 40 m pro provozování sportů jakými jsou například
badminton, házená, florbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, futsal, dále zázemí pro správce
objektu, recepce a malá tělocvična
d) Postup dosažení cíle: předání staveniště zhotoviteli, zahájení a realizace stavby
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu stavebních investic OSI – Sportovní
hala Krašovská pro rok 2021 zajištěny finanční prostředky na realizaci akce ve výši 179 920 tis.
Kč
Areál pro SK Neslyšících Plzeň, z.s. v Krašovské ulici – výstavba náhradního areálu
a) Nositel úkolu: OSI
b) Spolupráce: SK Neslyšících Plzeň, z.s.
c) Cílový stav: stavba nahrazuje původní objekt ve vlastnictví spolku ve Vyšehradské ulici v Plzni.
Jedná se o vybudování jednopodlažního objektu s víceúčelovým sálem, kancelářemi, místností
pro občerstvení a hygienickým zázemím pro venkovní i vnitřní provoz. Součástí plánované
investice jsou i venkovní sportoviště – víceúčelové hřiště pro fotbal, hřiště pro beach volejbal
a tři hrací plochy pro pétanque
d) Postup dosažení cíle: dopracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, zahájení
výběrového řízení na zhotovitele stavby, předání staveniště zhotoviteli, zahájení realizace
stavby
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e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu stavebních investic správce OSI –
ostatní sportoviště pro rok 2021 zajištěny finanční prostředky na dokončení PD ve výši 1 521
tis. Kč, v rámci střednědobého výhledu stavebních investic správce OSI – ostatní sportoviště
pro rok 2022 zajištěny na realizaci akce finanční prostředky ve výši 39 000 tis. Kč
Sportoviště v majetku města ve správě OSI
a) Nositel úkolu: OSI
b) Spolupráce: nájemci a provozovatelé sportovních zařízení
c) Cílový stav: opravy, udržování, rekonstrukce a rozvoj ostatních sportovišť či jejich částí dle
alokovaného rozpočtu města Plzeň pro roky 2021 a 2022 vedoucí k udržování, rozvoji
a rozšiřování sportovní infrastruktury
d) Postup dosažení cíle: realizace jednotlivých oprav, rekonstrukcí, projektová příprava
a následná realizace
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních běžných výdajů správce
OSI zajištěny prostředky na zajištění provozu sportovišť v majetku města v roce 2021 ve výši
98 439 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 91 120 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu investičních
výdajů (stavebních i nestavebních investic) správce OSI zajištěny na investice do sportovišť
v majetku města v roce 2021 prostředky ve výši 380 504 tis. Kč, v roce 2022 prostředky ve výši
63 290 tis. Kč

Triatlonová akademie
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SVSMP (pouze do fáze DÚR)
Spolupráce: ÚKRMP, SPORT
Cílový stav: získání územního rozhodnutí
Postup dosažení cíle: Zázemí triatlonové akademie je součástí DÚR „Velký Bolevecký rybník,
úprava prostoru v areálu Ostende“ (PRO-STORY, 3/2020), DÚR je dokončena, probíhá proces
územního řízení
e) Zajištění finančního krytí: proces získání územního rozhodnutí nenese dodatečné finanční
prostředky. Cenový odhad (z DÚR) pro vlastní objekt „Triatlonové akademie“ je 15 mil Kč (bez
DPH). Finanční prostředky na další stupně projektové přípravy a realizaci projektu nejsou
v rozpočtu zajištěny
Novostavba tělocvičny Plzeň – Křimice
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: MO Plzeň 5
Spolupráce:
Cílový stav: získání stavebního povolení
Postup dosažení cíle: dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které by mělo
být vydáno v polovině roku 2021. V roce 2022 bude městský obvod žádat o dotaci na realizaci
projektu
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu MO Plzeň 5 na rok 2021 jsou na
dokončení projektové dokumentace zajištěny prostředky ve výši 550 tis. Kč. Cenový odhad
(z DÚR) pro vlastní objekt tělocvičny je 40 mil Kč (bez DPH). Finanční prostředky na realizaci
projektu nejsou v rozpočtu zajištěny (předpoklad získání dotace od NSA)
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SC 2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci
Revitalizace parku za OC Plzeň Plaza
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SVSMP
Spolupráce:
Cílový stav: zkvalitnění sportovního a rekreačního vyžití v parku
Postup dosažení cíle: Projekt má vydané územní rozhodnutí, dokončuje se DSP a zadávací
dokumentace stavby. Projekt obsahuje in-line dráhu, skatepark, parkourové prvky, víceúčelové
hřiště pro míčové hry, dětské herní prvky, fit prvky. Předpokládaná realizace 2021-2022
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu stavebních investic správce SVSMP –
péče o vzhled města pro rok 2021 zajištěny prostředky na realizaci akce ve výši 32 801 tis. Kč
Cvičební prvky Radčice
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: SVSMP
Spolupráce:
Cílový stav: zkvalitnění sportovního vyžití – umístění cvičebních prvků
Postup dosažení cíle: umístění nových cvičebních prvků pro děti a dospělé v Radčickém lese
Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů – stavební
investice správce SVSMP – péče o vzhled města pro rok 2021 zajištěny prostředky na realizaci
akce ve výši 250 tis. Kč

Pumptrack Plaská ul.
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: MO Plzeň 1
Spolupráce:
Cílový stav: otevření areálu pro veřejnost v roce 2021
Postup dosažení cíle:
- zpracování projektové dokumentace
- získání povolení umístění a realizace stavby
- výběr zhotovitele
- zahájení a dokončení realizace v roce 2021
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu stavebních investic MO Plzeň 1 pro rok
2021 zajištěny prostředky na projektovou dokumentaci a realizaci akce v celkové výši 1 270 tis.
Kč

SC 3 - Otevřít veřejnosti modernizované školní sportovní areály
Otevření sportovního areálu při 7. ZŠ
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: OŠMT
Spolupráce: 7. ZŠ
Cílový stav: otevření sportovního areálu
Postup dosažení cíle: po získání správce bude areál otevřen na jaře roku 2021
Zajištění finančního krytí: bez nároku na finanční prostředky
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SC 4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: ÚKRMP
Spolupráce: SPORT, OSI
Cílový stav: pasporty sportovních zařízení
Postup dosažení cíle: vytvoření dokumentu, který zmapuje současný stav sportovišť na území
města Plzně. Součástí materiálu bude grafické znázornění a textová část popisující jednotlivá
sportoviště a volnočasová zařízení
e) Zajištění finančního krytí: náklady činnosti budou kryty v rámci schváleného objemu rozpočtu
ÚKRMP

SC 5 - Rozšířit rozvojová území pro sport
Pro rok 2021 a 2022 není stanoveno žádné opatření

SC 6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých subjektů v Plzni při budování
sportovních zařízení
Kofinancování investičních projektů z dotací od Národní sportovní agentury
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT, 1. náměstek
Spolupráce: Národní sportovní agentura, EÚ
Cílový stav: realizace investičních projektů ve sportovní infrastruktuře
Postup dosažení cíle: kofinancováním investičních projektů pomoci v možnosti plánovat
a realizovat opravu a modernizaci sportovišť. Při kofinancování ve výši maximálně 30 % příliv
dalších finančních prostředků z jiných institucí a organizací
e) Zajištění finančního krytí: v rámci rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MP zajištěny prostředky ve
výši 20 000 tis. Kč na kofinancování investičních projektů s dotací od NSA
Koordinace zpracovávání projektových dokumentací, jejichž předmětem je výstavba sportovišť nových
a rekonstrukce sportovišť stávajících s jednotlivými provozovateli.
a) Nositel úkolu: OSI
b) Spolupráce: nájemci a provozovatelé sportovních zařízení
c) Cílový stav: realizace sportovišť a jejich rekonstrukcí v souladu s potřebami sportovních klubů
při respektování požadavků na sportovní infrastrukturu a současně při plnění podmínek
jednotlivých sportovních svazů pro pořádání soutěží
d) Postup dosažení cíle: pravidelná komunikace se zainteresovanými stranami, zajištění
potřebných financí do rozpočtu OSI na zajištění zpracování jednotlivých stupňů projektových
dokumentací a realizace investičních akcí
e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města
Podpora investičních projektů TJ / SK na území města
a) Nositel úkolu: kluby
7

Akční plán pro roky 2021 a 2022
b) Spolupráce: NSA, SPORT
c) Cílový stav: realizace investičních záměrů realizovaných kluby s administrativní podporou
města
d) Postup dosažení cíle: přístavba víceúčelové tělocvičny v areálu TJ Sokol Plzeň – Doubravka
(rozpočet 6,4 mil. Kč), Stavební úpravy a přístavba šaten oddílu házené TJ Plzeň – Litice z.s.
(rozpočet 3,8 mil. Kč), Přestavba loděnice rychlostní kanoistiky TJ Prazdroj Plzeň z.s. (rozpočet
7 mil. Kč)
e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města

Spolupráce s 1. ZŠ při přípravě dětí školního věku tzv. atletická přípravka.
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: OŠMT ve spolupráci s 1. ZŠ
Spolupráce: Plzeňský krajský atletický svaz
Cílový stav: zajistit dětské přípravce kvalitní zázemí pro sport
Postup dosažení cíle: uzavření nájemní smlouvy na vybrané časy tréninků, umístění zázemí pro
skok do výšky
e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města
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Cíl č. 2: Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost
SC 1 – Městská sportovní zařízení jako osa pro činnost klubů
Dle možností rozpočtu města Plzeň zajištění maximální správy, oprav, rekonstrukcí, rozvoje městských
sportovních areálů ve správě OSI
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: OSI
Spolupráce: nájemci a provozovatelé sportovních zařízení
Cílový stav: reprodukce a rozvoj městských sportovních zařízení
Postup dosažení cíle: realizace oprav, rekonstrukcí, projektová příprava
Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních běžných výdajů správce
OSI zajištěny prostředky na zajištění provozní správy sportovišť v majetku města v roce 2021
ve výši 98 439 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 91 120 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu
investičních výdajů (stavebních i nestavebních investic) správce OSI zajištěny na investice do
sportovišť v majetku města v roce 2021 prostředky ve výši 380 504 tis. Kč, v roce 2022
prostředky ve výši 63 290 tis. Kč

SC 2 – Podpora vrcholového a výkonnostního sportu
Dotační program Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce
Cílový stav: navýšení finančních prostředků dotačního programu
Postup dosažení cíle: jednání s členy vedení města s cílem zajistit navýšenou finanční alokaci
oproti roku 2020
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
na rok 2021 uvažován objem prostředků na dotační program ve výši 13 901 tis. Kč, v roce 2022
bude alokovaný objem stanoven dle aktuálního vyhodnocení možností rozpočtu
Záštita včetně finančního příspěvku nebo dotace
a) Nositel úkolu: SPORT, 1. náměstek
b) Spolupráce: OŠMT, MŠMT, AIS PK, kluby
c) Cílový stav: zlepšení výsledků, počet medailí, v rámci možností rozpočtu města rozvoj
a modernizace městských sportovišť a tím zajištění potřebného zázemí
d) Postup dosažení cíle: poskytování individuálních dotací účastníkům OH, MS, ME v elite
kategoriích. Například prostřednictvím záštity 1. náměstka nebo primátora
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce KP pro
období 2021–2022 zajištěny prostředky na poskytování záštit ve výši 1 000 tis. Kč ročně,
v rámci rozpočtu provozních běžných výdajů správce SPORT pro období 2021–2022 zajištěny
prostředky na podporu sportovních akcí ve výši 900 tis. Kč ročně
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SC 3 – Podpora soutěžního sportu základní úrovně
Dotační program Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců – kategorie
sportovní akce
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: kluby
Cílový stav: podpora sportovních akcí na území města Plzně
Postup dosažení cíle: nastavenými kritérií pro poskytnutí finanční dotace na kofinancování
sportovních akcí podle kvality sportovní akce, mezinárodního charakteru, počtu účastníků
a tradičnosti akce
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
pro období 2021–2022 uvažovány prostředky na podporu hendikepovaných sportovců ve výši
1 700 tis. Kč

SC 4 – Podpora nesoutěžního organizovaného sportu
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: organizátoři akcí
Cílový stav: prezentace sportovních akcí a jejich podpora
Postup dosažení cíle: skrze sportovní portál města Plzně možnost bezúplatné propagace či
zvýhodněné administrace závodu. Reportáže z akce v regionálním tisku a televizi
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT

SC 5 – Rozvoj a rozšíření členské základny sportovních klubů
Podpora rozšíření členské základny
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: OŠMT, KP, organizátoři sportovních akcí, kluby
Cílový stav: rozšíření členské základny
Postup dosažení cíle: spolupráce s kluby na rozšíření členské základy, a to i formou sportovních
akcí města Plzně
e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města
Festival Sportu
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: Pohyb a zdraví o.p.s
Spolupráce: NSM, SPORT, OŠMT, MO
Cílový stav: pravidelné konání sportovní akce
Postup dosažení cíle: pomoci realizátorovi s informováním škol zřizovaných městem,
propagace akce na sportovním portále města, administrativní pomoc se získáním dotace
z rozpočtu města Plzně
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e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města

SC 6 – Komunikace se sportovním prostředím
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: KP, kluby
Cílový stav: aktivní komunikace se sportovními organizacemi
Postup dosažení cíle: uveřejňování aktuálních informací na sportovním portálu města Plzně,
zasílání direct mailingu. Dále při akcích pořádaných městem
e) Zajištění finančního krytí: činnost nenese přímé nároky na rozpočet města

SC 7 – Sportovní portál města Plzně
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: KP, externí redaktoři
Cílový stav: aktuálnost a komplexnost informací na webu
Postup dosažení cíle: každoroční vyhodnocování vizuální stránky webu a náplně
s doporučeními na změnu
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT zajištěny prostředky
na provoz webu ve výši 546 tis. Kč ročně

SC 8 – Pořádání akce Sportmanie Plzeň
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: 1. náměstek, BEZP, OPM, MO, PK, kluby
Cílový stav: pravidelné konání akce s obměňovaným rozsahem dle aktuálních možností
Postup dosažení cíle: navýšení rozpočtu akce a dlouhodobé partnerství s městskými
společnostmi. Skrze pravidelný monitoring epidemiologických opatření uskutečnit akci
v případně pozměněném rozsahu tak, aby mohla proběhnout. Vše pravidelně projednávat
s gesčním náměstkem, organizačním týmem a spolupracujícími kluby
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT zajištěny prostředky
na zajištění akce „Sportmanie Plzeň“ ve výši 4 900 tis. Kč ročně. U akce se dále uvažuje obvyklá
finanční spoluúčast městských obvodů a dalších partnerů akce.

SC 9 – Pravidelné eventy s partnerskými městy
a) Nositel úkolu: SPORT, KP
b) Spolupráce: partnerská města
c) Cílový stav: uskutečnit sportovní turnaj s doprovodným programem za účasti partnerských
měst
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d) Postup dosažení cíle: turnaj vybraných sportovních oddílů z každého města a doprovodný
program pro rodiny s dětmi z partnerských měst. V rámci turnaje zajištění pohovorů
odpovědných zástupců a propagace možností v oblasti sportu jako nabídky na soustředění
dalším městům
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT a správce KP

12

Akční plán pro roky 2021 a 2022

Cíl č. 3: Úzké propojení vzdělávání a sportu včetně sportovních talentů
SC 1 – Podpora sportovních tříd
a) Nositel úkolu: PK
b) Spolupráce: OŠMT, SPORT
c) Cílový stav: navýšení počtu žáků ve sportovních třídách

SC 2 – Podpora vzniku sportovních akademií a tréninkových center mládeže
Podpora akademií mládežnických kategorií
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: OŠMT, ZČU, kluby, PK
Cílový stav: rozšíření počtu sportovních akademií a počtu dětí
Postup dosažení cíle: vytvoření dalších akademií, propojení se ZŠ ke studijním účelům, podpora
provozu a sdružení finančních prostředků od města, kraje a svazu
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních transferů správce SPORT zapracovány prostředky
na podporu akademií v těchto ročních objemech: prostředky ve výši 2 900 tis. Kč na podporu
fotbalové akademie, prostředky ve výši 1 200 tis. Kč na podporu tenisové akademie, 2 900 tis.
Kč na podporu hokejové akademie, prostředky ve výši 850 tis. Kč na podporu triatlonové
akademie, prostředky ve výši 1 400 tis. Kč na podporu Nadačního fondu Plzeňské házené,
prostředky ve výši 1 200 tis. Kč na podporu atletické akademie a 800 tis. Kč na podporu golfové
akademie
Podpora tréninkových center mládeže
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: OŠMT, ZČU, kluby, PK
Cílový stav: fungování tréninkových center mládeže a navýšení počtu dětí
Postup dosažení cíle: sledování kvality jednotlivých tréninkových center mládeže. V případě
mezinárodních výsledků a strategického dopadu na sportovní prostředí města vytvoření
dalších tréninkových center mládeže
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních transferů správce SPORT, prostředky jsou
uvažovány v rámci dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy včetně
hendikepovaných ve výši 2 807 tis. Kč

SC 3 – Podpora univerzitního sportu a VŠ sportovců
Podpora sportovního programu ZČU
a) Nositel úkolu: ZČU, ŘÚSO
b) Spolupráce: SPORT, svazy, kluby
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c) Cílový stav: spuštění a rozšíření sportovního programu
d) Postup dosažení cíle: Sportovní program Western Stars podporuje studenty napříč sporty.
Město Plzeň se bude spolupodílet na tomto sportovním programu a zároveň je žádoucí, aby
mělo člena v orgánu programu
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních transferů správce KŘÚSO jsou na zajištění
spolupráce se ZČU zapracovány prostředky ve výši 1 900 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 2 000 tis.
Kč v roce 2022
Podpora sportovních programů a podpora talentovaných akademických sportovců
a) Nositel úkolu: ZČU
b) Spolupráce: KŘÚSO, SPORT, PK
c) Cílový stav: Projekty v rámci univerzitní sportovní činnosti – podpora sportovních programů
a podpora talentovaných akademických sportovců
d) Postup dosažení cíle:
• koordinační a servisní podpora vybraným studentům ZČU
• organizování závodů a vedení sportovních výprav
• nominace sportovců
• zajištění tréninků
• návrh, tvorba, aktualizace a správa webových stránek projektů
• účast na mezinárodních a meziuniverzitních sportovních akcích
• mezinárodní akademické sportovní akce (dle sportovních výsledků)
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro rok 2022 provozních transferů správce KŘÚSO jsou na zajištění
spolupráce se ZČU zapracovány prostředky ve výši 1 900 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 2 000 tis.
Kč v roce 2022

SC 4 – Rozvoj školního sportu a mimoškolních sportovních aktivit
OŠMT bude v letech 2021 a 2022 vypisovat grant na podporu sportovních aktivit na rozvoj školního
sportu
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: OŠMT
Spolupráce:
Cílový stav: rozdělit ročně na sportovní aktivity vypsaný grant
Postup dosažení cíle: vypsat a zveřejnit dotační titul
Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu ostatních provozních výdajů správce
OŠMT alokována částka 700 tis. Kč ročně

SC 5 – Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit ve školách
a) Nositel úkolu: OŠMT
b) Spolupráce: SPORT, PK, svazy, kluby, sponzoři
c) Cílový stav: navýšení počtu hodin pohybových aktivit
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d) Postup dosažení cíle: navýšení počtu hodin pohybových aktivit

SC 6 – Monitorování zdatnosti žáků MŠ a ZŠ v Plzni ve spolupráci s akademickou sférou
Spolupráce s Nadací sportující mládeže – testování Pohyb 1P
a) Nositel úkolu: NSM
b) Spolupráce: MŠ, ZČU
c) Cílový stav: pokračování v realizaci testování pohybových dovedností předškolních dětí
v plzeňských mateřských školách
d) Postup dosažení cíle: s využitím studentů ZČU a dlouhodobých zkušeností Nadace sportující
mládeže realizovat testování v MŠ a vyhodnocovat je včetně statistických dat
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
pro rok 2021 zajištěny prostředky na poskytnutí dotace pro NSM ve výši 1 700 tis. Kč. Pro rok
2022 jsou prostředky na podporu nadační činnosti zapracovány v rámci ostatních provozních
výdajů správce KŘÚSO
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Cíl č. 4: Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni
Rekreační trasa v tělese bývalé železniční tratě Plzeň – Chlumek (Chrást)
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SVSMP, ÚMO Plzeň 4
Spolupráce: ÚKRMP, ÚMO Plzeň 4
Cílový stav: zadání projektu
Postup dosažení cíle: vytvoření nového rekreačního koridoru podél řeky Berounky. V roce 2021
bude ze strany SVSMP zadán projekt, který napojí těleso původní železniční tratě, kde naváže
na projekt cyklostezky Plzeňského kraje se stávající komunikací pro možnost přeložení
cyklotrasy. ÚMO Plzeň 4 současně zajistí zpracování studie, která určí způsoby rekreačního
využití opuštěného tělesa původní tratě
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů správce SVSMP –
komunikace pro rok 2021 zajištěny prostředky na realizaci akce ve výši 1 200 tis. Kč

Lesní cesty pro horská kola V Jámách
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SVSMP
Spolupráce: ÚMO Plzeň 1
Cílový stav: prověření realizovatelnosti záměru
Postup dosažení cíle: prověřit možnosti vybudování systému jednosměrných cyklistických cest
pro horská kola v oblasti V Jámách s cílem jejich postupné realizace
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních výdajů správce SVSMP –
komunikace pro rok 2021 zajištěny prostředky na provedení studie

Pohybově – zábavné stezky pro pěší a cykloturisty
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: SVSMP, MO
Cílový stav: realizace minimálně 2 okruhů pohybově zábavných stezek
Postup dosažení cíle: v rámci existujících cest vyhledávaných pro volnočasový pohyb, pěší
turistiku, cykloturistiku vytvoříme uceleného okruhy se stanovišti s ukazatelem vzdálenosti,
cvičebním prvkem a vhodným designem pro zaujetí dětí. Při realizaci bude propagována
ochranná známka „Plzeň žije zdravě“.
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT

Kondiční trasy v okolí boleveckých rybníků a Kamenného rybníku
a) Nositel úkolu: SVSMP
b) Spolupráce:
c) Cílový stav: vytvoření třech okruhů v rámci boleveckých rybníků a 3 okruhy od Kamenného
rybníku
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d) Postup dosažení cíle: vytvoření okruhů pro kondiční běh. Začátek u Boleveckého rybníku nebo
Kamenného rybníku, stezky ve vzdálenosti od cca 1 km do 10 km. Celkem minimálně 6 okruhů
se znázorněním náročnosti, výškového profilu. Po celém okruhu značky na stromech.
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních výdajů správce SVSMP –
péče o vzhled města
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Cíl č. 5: Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí
SC 1 – Spolupráce s profesionálním sportem na propagaci města, regionu, sportu v regionu
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT, KP
Spolupráce: profesionální kluby
Cílový stav: propagace města v rámci nejvyšších ligových soutěží v daném sportu
Postup dosažení cíle: umístění loga města, možnost prezentace projektů a akcí města při
konání jednotlivých kol soutěží

SC 2 – Pořadatelství školních akcí
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: OŠMT
Spolupráce: školy
Cílový stav: realizovat školní akce pro širší okruh žáků s ohledem na epidemiologické podmínky
Postup dosažení cíle: školy plánují tradiční sportovní akce pro širší okruh žáků jako je Šulcův
memoriál v házené na 31. ZŠ, školní Olympiádu pro neplně organizované školy v ZŠ a MŠ
Božkov atd.
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu ostatních provozních výdajů správce
OŠMT alokována částka 700 tis. Kč ročně

SC 3 – Nabídka sportovním svazům a federacím
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: svazy, federace
Cílový stav: rozšíření spolupráce mezi městem a sportovními svazy
Postup dosažení cíle: skrze vhodné propagační kanály propojit aktivity města a svazů či federací
při pořádání sportovních akcí či soustředění na území města

SC 4 – Zajištění víceletého dotačního titulu na pořádání vrcholných národních a mezinárodních akcí
Pro rok 2021 ani 2022 není dotační titul zapracován v rozpočtu města Plzně nebo jeho střednědobém
výhledu

SC 5 – Udělování Záštity města
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: primátor, 1. náměstek
Spolupráce: SPORT, KP
Cílový stav: zlepšení sportovních výsledků, zisk medailí a sportovních ocenění
Postup dosažení cíle: poskytování individuálních dotací či finančního příspěvku
pořadatelům jednotlivých sportovních akcí nebo medailistům z ME, SP, OH
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e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce KP pro
období 2021–2022 zajištěny prostředky na poskytování záštit ve výši 1 000 tis. Kč ročně, v rámci
rozpočtu provozních běžných výdajů správce SPORT pro období 2021–2022 zajištěny
prostředky na podporu sportovních akcí ve výši 900 tis. Kč ročně

SC 6 – Program spolupráce s Nadačním fondem západočeských olympioniků a sportovními
legendami
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: 1. náměstek, NFZO, KP
Cílový stav: finanční podpora fondu a jeho zapojení do iniciačních sportovních aktivit
Postup dosažení cíle: účast zástupců NFZO na akcích pořádaných městem, na besedách v rámci
základních škol. Město Plzeň poskytne individuální dotaci na zajištění humanitární podpory
členů NFZO
e) Zajištění finančního krytí: v rámci rozpočtu provozních transferů správce SPORT pro období
2021–2022 zajištěny prostředky na zajištění spolupráce ve výši 150 tis. Kč ročně
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Cíl č. 6: Podporovat sociální inkluzi a solidaritu
SC 1 – Program pro zdravotně postižené
Pohybové akce pro zdravotně postižené
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: OSS
Spolupráce: SPORT, MÚSS, CPTS Zbůch, MP Plzeň a NNO
Cílový stav: počet akcí a navýšení počtu účastníků
Postup dosažení cíle: Osmiboj pro seniory a ZP z pobytových zařízení (ve spolupráci s CPTS
Zbůch) – červen; Handicap Shooting Cup – pro osoby se ZP a seniory (ve spolupráci s AČR
Dukla) – září
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních běžných správce OSS pro
období 2021–2022
Provozní dotace na podporu hendikepovaných sportovních organizací a sportovců
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce:
Cílový stav: poskytnutí provozních dotací
Postup dosažení cíle: v rámci vlastní kategorie dotačního titulu Podpora sportu a tělovýchovy
včetně hendikepovaných sportovců poskytnout finanční prostředky v souladu s hodnotícími
kritérii, kterými jsou počet členů, počet mládeže, výkonnost a finanční náklady organizace
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
na období 2021–2022 zajištěny prostředky na podporu hendikepovaných sportovců ve výši 400
tis. Kč ročně

SC 2 – Program pro seniory
Plavecký přebor seniorů
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: ČOS, Senioři PK, OSS
Cílový stav: konání pravidelných akcí pro seniory
Postup dosažení cíle: uspořádání plaveckého přeboru a přeboru ve stolním tenisu
Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného objemu provozních běžných výdajů správce
SPORT na období 2021–2022

Pohybové akce pro seniory
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: OSS
Spolupráce: CPTS Zbůch, MP Plzeň a NNO
Cílový stav: počet akcí a navýšení počtu účastníků
Postup dosažení cíle: Osmiboj pro seniory a ZP z pobytových zařízení (ve spolupráci s CPTS
Zbůch) – červen; Handicap Shooting Cup – pro osoby se ZP a seniory (ve spolupráci s AČR
Dukla) – září. Nad rámec daného realizuje OSS každý měsíc Taneční večery pro dříve narozené.
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Tanec, jak známo je nejdoporučovanější pohybovou aktivitou pro seniory (hned za chůzí
a plaváním)
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného objemu provozních běžných výdajů správce OSS
období 2021–2022

SC 3 – Program pro matky s dětmi
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce:
Cílový stav: účast matek s dětmi na sportovních akcích
Postup dosažení cíle: nastavení programu tak, že program bude uzpůsobený i matkám s dětmi,
například přítomnost dětského koutku nebo speciální stanoviště

SC 4 – Program pro nezaměstnané
Pro rok 2021 a 2022 není stanoveno žádné opatření

SC 5 – Program pro menšiny
Sportmanie Plzeň
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce:
Cílový stav: účast menšin na sportovní akci
Postup dosažení cíle: nastavení programu tak, že budou eliminovány jazykové a etnické
aspekty k tomu, aby se ji účastnily i menšiny
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Cíl č. 7: Využít moderní technologie k informovanosti obyvatel Plzně o sportovním
prostředí
SC 1 – Sportovní portál
a) Nositel úkolu: SPORT
b) Spolupráce: OPM, KP
c) Cílový stav: aktuálnost a komplexnost informací na webu
d) Postup dosažení cíle: každoroční vyhodnocování vizuální stránky webu a náplně
s doporučeními na změnu
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého výhledu
rozpočtu pro rok 2022 provozních běžných výdajů správce SPORT zajištěny prostředky na provoz
webu ve výši 546 tis. Kč ročně

SC 2 – Reklamní plochy
a) Nositel úkolu: SPORT, OPM
b) Spolupráce: externí organizace
c) Cílový stav: propagovat sportovní akce a záměry skrze reklamní plochy ve vlastnictví města
i externích organizací
d) Postup dosažení cíle: blokace části reklamních ploch při znalosti kalendáře sportovních akcí
města Plzně nebo významných sportovních soutěží
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného objemu provozních běžných výdajů správce
SPORT na období 2021–2022

SC 3 – Označení veřejných sportovišť
Pro rok 2021 a 2022 není stanoveno žádné opatření

SC 4 – Propagační kampaně – Plzeň žije zdravě
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce:
Cílový stav: správa ochranné známky Plzeň žije zdravě skrze akce pro veřejnost
Postup dosažení cíle: pořádání akcí pro děti a seniory pod známkou Plzeň žije zdravě.
Reportáže ze sportovních akcí pořádaných na území města pod známkou Plzeň žije zdravě
v regionální televizi či tisku
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného objemu provozních běžných výdajů správce
SPORT na období 2021–2022 zajištěny prostředky ve výši 550 tis. Kč ročně

SC 5 – Podporovat náborové a propagační akce o sportovních zařízeních a činnosti klubů
a) Nositel úkolu: sportovní kluby, organizátoři sportovních akcí
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b) Spolupráce: SPORT
c) Cílový stav: prezentace náborových a propagačních akcí
d) Postup dosažení cíle: skrze bezúplatnou propagaci na sportovním portále nebo při sportovních
akcích pořádaných městem Plzní propagovat nekomerční aktivity sportovních organizací
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Cíl č. 8: Podporovat modernizaci a výstavbu sportovních hřišť, školních sportovišť
a areálů
SC 1 – Vlastní správa městských sportovišť
Rozvíjet dlouhodobou spolupráci s provozovateli svých sportovišť a poskytovat finanční prostředky na
provoz, a to vždy v závislosti na schváleném rozpočtu ZMP. Zároveň zajistit modernizaci, rekonstrukci
a výstavbu nových sportovních zařízení dle rozpočtu města Plzeň.
a)
b)
c)
d)
e)

Nositel úkolu: OSI
Spolupráce: nájemci a provozovatelé sportovních zařízení
Cílový stav: moderní sportovní infrastruktura
Postup dosažení cíle: projekční příprava, realizace
Zajištění finančního krytí: dle možností rozpočtu města pro rok 2021 a 2022

SC 2 – Dotační titul pro kluby
Dotační program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související
infrastruktury na území města Plzně
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce:
Cílový stav: navýšení finanční alokace do rekonstrukčního dotačního titulu
Postup dosažení cíle: skrze jednání vedení města navýšit finanční alokaci dotačního titulu, který
je v ČR jedinečným a zajišťuje zejména havarijní opravy sportovní infrastruktury ve vlastnictví
sportovních organizací nebo její modernizaci a výstavbu nové
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
na rok 2021 zajištěny prostředky ve výši 9 500 tis. Kč, v roce 2022 zajištěny prostředky ve výši
10 000 tis. Kč

SC 3 – Kofinancování výstavby a rekonstrukcí významných projektů
Modernizace školních sportovišť
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: OŠMT
Spolupráce:
Cílový stav: modernizovat školní sportoviště
Postup dosažení cíle: v roce 2021 bude z grantu na obnovu školních sportovišť realizována
především výměna kopilitové stěny v tělocvičně 15. ZŠ za 800 tis. Kč, generální oprava
venkovního hřiště na 16. ZŠ a MŠ za 1 700 tis. Kč, nástavba budovy školy v podobě tělocvičného
sálku na 25. ZŠ s celkovými náklady 3 000 tis. Kč včetně vybavení. Dokončení tohoto sálku se
předpokládá v roce 2022. Pro rok 2022 bude z grantu na obnovu sportovišť realizována
rekonstrukce podlahy tělocvičny na 26. ZŠ za 2 000 tis. Kč a kompletní výměna podlahy velké
tělocvičny na 34. ZŠ s náklady 1 500 tis. Kč
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e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu ostatních provozních výdajů správce
OŠMT na období 2021–2022 zajištěny na rekonstrukci sportovišť prostředky ve výši 5 000 tis.
Kč ročně

SC 4 – Monitoring stavu sportovišť na území města
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: ÚKRMP, OSI
Cílový stav: monitoring sportovních zařízení včetně doplnění fyzického stavu sportovišť
Postup dosažení cíle: vytvoření dokumentu, který zmapuje současný stav sportovišť na území
města Plzně. Součástí materiálu bude grafické znázornění a textová část popisující jednotlivá
sportoviště, volnočasová zařízení a jejich fyzický stav
e) Zajištění finančního krytí: náklady činnosti budou kryty v rámci schváleného objemu rozpočtu
ÚKRMP (pasport sportovišť) a v rámci schváleného objemu rozpočtu provozních běžných
výdajů správce SPORT pro rok 2021.
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Cíl č. 9: Spolupracovat s Českým olympijským výborem a dalšími národními
sportovními autoritami
Prezentace města Plzně
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: vedení města, SPORT
Spolupráce: OPM, KP, ČOV, ČUS, svazy, kluby
Cílový stav: Plzeň vnímána veřejností jako sportovní město
Postup dosažení cíle: pravidelná komunikace 1. náměstka či jiného člena vedení města
s představiteli ČOV, NSA. Komunikace a informovanost bude probíhat i skrze SPORT

Propagace projektu Olympijských ozvěn
a) Nositel úkolu: SPORT
b) Spolupráce: ČOV, Česká sportovní a.s.
c) Cílový stav: prezentace projektu při Sportmanii Plzeň, pokud tomu epidemiologické podmínky
dovolí
d) Postup dosažení cíle: zajistit možnost prezentace Olympijských her, plzeňských sportovců skrze
spolupráci s ČOV a Českou sportovní a.s. při Sportmanii Plzeň
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného objemu provozních běžných výdajů správce
SPORT na období 2021–2022
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Cíl č. 10: Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni
SC 1 - Zabezpečit investiční prostředky k naplnění plánu vyplývajícího z koncepce sportu
Kofinancování investičních záměrů s podanou žádostí do Národní sportovní agentury
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT, EÚ
Spolupráce: 1. náměstek, radní pro ekonomiku, NSA
Cílový stav: poskytnutí kofinancování na projekty, které získají dotaci od NSA
Postup dosažení cíle: blokace finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč ve Fondu rezerv a rozvoje
pro kofinancování připravených dotačních projektů
e) Zajištění finančního krytí: v rámci rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MP zajištěny prostředky ve
výši 20 000 tis. Kč na kofinancování investičních projektů s dotací od NSA

SC 2 – Zvýšit objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na činnost klubů
Dotace podporu sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města plzně
v souvislosti s pandemií koronaviru říjen–prosinec 2020
a) Nositel úkolu: SPORT
b) Spolupráce: EÚ, 1. náměstek
c) Cílový stav: finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících osob
v souvislosti s 2. vlnou pandemie. Program je určen na refundaci nákladů za období říjen až
prosinec 2020.
d) Postup dosažení cíle: zajištění dostatečné finanční podpory pro fungování akademií případně
rozšíření projektu do dalších sportů
e) Zajištění finančního krytí: v rámci schváleného rozpočtu provozních transferů správce SPORT
na rok 2021 zajištěny prostředky ve výši 8 000 tis. Kč

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: EÚ, 1. náměstek
Cílový stav: navýšení rozpočtu dotačního titulu
Postup dosažení cíle: posilování pozice PTCM a podpory sportovních celků – v roce 2021
provedena aktualizace podmínek pro dotační titul s důrazem na děti a mládež a vlastníky
a správce sportovních zařízení

Dotace na podporu sportovních akademií
a) Nositel úkolu: SPORT
b) Spolupráce: EÚ, 1. náměstek
c) Cílový stav: navýšení rozpočtu dotačního titulu
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d) Postup dosažení cíle: zajištění dostatečné finanční podpory pro fungování akademií případně
rozšíření projektu do dalších sportů
SC 3 - Podporovat soukromé investice do sportu
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT
Spolupráce: OSI, KP, ÚKRMP, SVSMP, MO, svazy, kluby
Cílový stav: kofinancování sportovních projektů (PPP)
Postup dosažení cíle: zpracování studií na rozvoj a výstavbu sportovních areálů

SC 4 - Monitorovat finanční zdroje mimo region a zvýšit aktivitu v čerpání externích zdrojů
Hledání možností kofinancování projektů se spoluúčastí města
a) Nositel úkolu: EÚ, SPORT, ÚKEP
b) Spolupráce: OŠMT, OSI
c) Cílový stav: monitoring vhodných dotačních programu mimo region ke kofinancování
investičních akcí a prezentace na webu města
d) Postup dosažení cíle: pravidelný monitoring národních a mezinárodních dotačních programů
a jejich prezentace na webu města, případně přímá komunikace se sportovními organizacemi
Možnosti čerpání dotací z Evropské unie, NSA
a)
b)
c)
d)

Nositel úkolu: SPORT, EÚ
Spolupráce: ÚKEP, PSÚ, svazy, kluby
Cílový stav: podání žádostí do vhodných dotačních titulů
Postup dosažení cíle: pravidelné monitorování vypsání dotačních titulů z EU a NSA
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Seznam zkratek:
AIS PK
BEZP
CTPS
ČOS
ČOV
DSP
DÚR
EU
EÚ
KP
KŘÚSO
ME
MMP
MO
MS
MŠ
MŠMT ČR
NFZO
NNO
NSA
NSM
OH
OI
OIM KÚ PK
OPM
OSI
OSS
OŠMS KÚ PK
OŠMT
PD
PSÚ
PTCM
SC
SK
SP
SPORT
SŠ
SVSMP
T.J.
TJ
TV
ÚKEP
ÚKRMP
ÚR
ZČU
ZMP
ZŠ

Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Česká obec sokolská
Český olympijský výbor
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
Evropská unie
Ekonomický úřad Magistrátu města Plzně
Kancelář primátor Magistrátu města Plzně
Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně
mistrovství Evropy
Magistrát města Plzně
městský obvod
mistrovství světa
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Nadační fond západočeských olympioniků
Nestátní nezisková organizace
Národní sportovní agentura
Nadace sportující mládeže
Olympijské hry
Odbor investic Magistrátu města Plzně
Odbor investic a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje
Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně
Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně
projektová dokumentace
Plzeňská Sportovní Unie
Plzeňská tréninková centra mládeže
specifický cíl
sportovní klub
světový pohár
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně
střední škola
Správa veřejného statku města Plzně
tělocvičná jednota
tělovýchovná jednota
tělesná výchova
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
územní rozhodnutí
Západočeská univerzita v Plzni
Zastupitelstvo města Plzně
základní škola
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