Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 1 (k žádosti č. 2)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Plzeň, Úslavská 2357/75, Plzeň, IČ 40525724
(dále jen TJ Lokomotiva) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Lokomotiva podala žádost dne 22. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci
v celkové výši 200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 177 000 Kč.
Žádost je specifikována na opravu střechy, zateplení stěny šaten a opravu svodů dešťové
vody. V oddílech TJ Lokomotiva pravidelně sportuje celkem 1 120 sportovců, z toho 386
v mládežnické kategorii. V předchozích letech byly TJ Lokomotiva z finančních
prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 40525724
Zdroj

Rok

Název akce

ÚMO 1

2012

údržba areálu, oprav a střechy , skladu lodí, oprav a oken a sportov ní činnost

Částka schválená
10000

ÚMO 2
ÚMO 5

2012
2012

40000
8000

MMP-SPORT

2012

cestov né, uby tování, rozhodčí, pronájem, prov ozní náklady sportov išť
nájem tělocv ičny
El. energie, teplo, TUV, v odné, stočné. oprav y a údržba sportov išť, cestov né,
uby tov ání při účasti v soutěžích a soustředěních, nájemné TV zařízení,nákup
sportov ního v y bavení
Suma 2012

ÚMO 1
ÚMO 2

2013
2013

MMP-SPORT

2013

MMP-OSS

2013

ÚMO 2

2014

jachting - údržba areálu, oprav a střechy skladu lodí, oprav a oken. Sportov ní činnost
cestov né, uby tování, vybavení, nájem
Cestov né, uby tování, nákup sport. v ybavení, nájemné tv zařízení, el. energie, teplo,
TUV, v odné, stočné,oprav y a údržba sportov ního areálu
úhrada nákladů v ýměny dv eří v prostorách, které má pronajaté DOMOVINKA –
sociální služby o.p.s. na posky tov ání denního a týdenního stacionáře a DOMOVINKA
ADP s.r.o.
Suma 2013
cestov né, uby tování, rozhodčí, sportov ní vybavení, nájmy

ÚMO 3
ÚMO 1

2014
2014

pronájmy ,doprav a,rozhodčí,uby tování, nákup sportov ního materiálu
nákup sportov ního materiálu a v y bav ení pro mladé jachtaře

MMP-SPORT
ÚMO 3

2014
2014

Cestov né, uby tování, nákup sport.vybavení, nájemné tv zařízení, rozhodčí, oprav y a
údržba sportov ního areálu
3.ročník Vánočního mezinárodního mládežnického turnaje v basketbalu

360000
0

ÚMO 1
ÚMO 1

2014
2014

nákup certif ikov aných mantinelů na f lorbal, branky na f lorbal
oprav a střešní kry tiny na loděnici oddílu TJ Lokomotiv a Plzeň

129000
0

10000
67000
300000

295000
672000
0
0
10000

Suma 2014
Suma 2012 2014

300000
358000

499000
1529000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
TJ Lokomotiva dotaci ve výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Lokomotiva.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro TJ Lokomotiva na opravu střechy,
zateplení stěny šaten a opravu svodů dešťové vody.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 2 (k žádosti č. 7)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Sokolské župy Plzeňské, Na Roudné 374/55, Plzeň, IČ 00519715, o poskytnutí
dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při
tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokolská župa Plzeňská podala žádost dne 26. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města
dotaci v celkové výši 90 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši
29 839 Kč. Žádost je specifikována na opravu střechy a fasády.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města poskytnuty Sokolské župě
Plzeňské dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 00519715
Zdroj
Rok Název akce
MMP-SPORT

2012 Zemní ply n, el. energie, v odné, stočné

MMP-SPORT

2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni

Částka schválená
5000
Suma 2012

MMP-OŠMT
MMP-SPORT

2013 letní sokolský tábor na Šumav ě
2013 Zemní ply n, el. energie, v odné a stočné

MMP-OŠMT
MMP-SPORT

2014 Sokolský letní tábor : doprav a, uby tov ání
2014 Zemní ply n, el. energie, v odné a stočné

ÚMO 1

2014 Dokončení přístav by Sokolov ny Na Roudné 55

5000
5000
Suma 2013

10000
5000
57000
10000

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

0
5000

72000
87000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
Sokolskou župu Plzeňskou dotaci ve výši 90 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Sokolské župě Plzeňské.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč pro Sokolskou župu Plzeňskou na opravu
střechy a fasády.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 3 (k žádosti č. 8)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Plochodrážního klubu v AČR Plzeň, Univerzitní 2878/15, Plzeň, IČ 00668931
(dále jen Plochodrážní klub) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Plochodrážní klub podal žádost dne 28. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 150 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu stávajícího oplocení. Celkové náklady dosáhly v loňském roce
výše 1 606 000 Kč. Plochodrážní klub sdružuje 187 sportovců, z toho 97 v kategorii
mládeže. V předchozích letech byly Plochodrážnímu klubu z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 00668931
Zdroj
ÚMO 3

Rok Název akce
2012 Příspěv ek juniorům na údržbu a oprav y záv .strojů a doprav u zav odních strojů k záv odům
po ČR

Částka schválená
20000

MMP-SPORT

2012 Oprav a oplocení, PHM do záv odních strojů, v odné, stočné elektřina, licence, poplatky za
pořádání záv odů, tech. a organizační zajištění MS - Gold Trophy

100000

Suma 2012
ÚMO 3

2013 na oprav y strojů, doprav u na záv ody , pořádání Ev ropského poháru juniorů

120000
0

MMP-SPORT

2013 Oprav a oplocení stadionu, PHM do záv odních strojů, v odné, stočné, el. energie, licenční
poplatky jezdců, poplatky za pořádání záv odů, technické a organizační zajiš tění
f inálov ého záv odu Pohár Ev ropy juniorů
Suma 2013
2014 Vodné, stočné, el. energie, oprav a a údržba sportov ního areálu, technické a organizační
zajištění pořádaných soutěží náhrady jezdcům, propagace, zápis do kalendáře FIM,
lékařská služba
Suma 2014

30000

MMP-SPORT

Suma 2012 - 2014

30000
123000

123000
273000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
Plochodrážní klub dotaci ve výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Plochodrážnímu klubu.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro Plochodrážní klub na opravu
stávajícího oplocení.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 4 (k žádosti č. 10)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s., Prostřední 56/7, Plzeň,
IČ 00519855 (dále jen TJ Sokol Nová Hospoda) o poskytnutí dotace z grantu Opravy,
údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Nová Hospoda podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 42 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu plotu hřiště na házenou a opravu zastřešení schodiště. Celkové
náklady na provoz v loňském roce dosáhly částky 1 459 000 Kč. TJ Sokol Nová Hospoda
sdružuje celkem 111 členů, z toho 59 v kategorii mládeže. V předchozích letech byly TJ
Sokol Nová Hospoda z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00519855
Zdroj

Rok

Název akce

ÚMO 3
MMP-OŽP

2012
2012

100000
80000

MMP-SPORT
MMP-SPORT

2012
2012

ÚMO 3

2013

Prov ozní náklady ,parkov iště,přebroušení parket,v ýměna lezecké sestav y
Hejbni kostrou - adrenalinov é a relaxační centrum
El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, oprav y a údržba tělov ýchov ného areálu,
nájemné TV zařízení, startov né, cestov né, rozhodčí, sportov ní vybavení , technické a
organizační zajištění pořádaných akcí
Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
Suma 2012
oprav y a údržba sportov ních a tělov ýchovných zařízení

Částka schválená

MMP-OŠMT

2013

5000

MMP-SPORT

2013

Dětský maškarní karnev al, Den dětí
El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, startov né, cestov né,
rozhodčí, nákup sportov ních potřeb, oprav a a údržba sportov ního areálu
Suma 2013

MMP-OŠMT
ÚMO 3

2014
2014

MMP-SPORT

2014

Pořádání akcí : Dětský maškarní karnev al, Rej čarodějnic, Den dětí, Mikulášská
nadílka, Prův od sv ětýlek
prov ozní náklady ,oprav y a údržba sportov ních zařízení
El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, startov né, cestov né,
rozhodčí, nákup sportov ních potřeb, oprav a a údržba sportov ního areálu

MMP-OŽP

2014

Odborné ošetření stromů a obnov a zeleně
Suma 2014

Suma 2012 2014

180000
249000
609000
40000

150000
195000
7000
0
63000
30000
100000
904000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ Sokol
Nová Hospoda dotaci ve výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Sokol Nová Hospoda.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro TJ Sokol Nová Hospoda na opravu
plotu hřiště na házenou a opravu zastřešení schodiště.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 5 (k žádosti č. 14)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Plzeň, Třebízského 12, Plzeň, IČ 00480118
(dále jen TJ Slavoj) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Slavoj podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Od města žádá dotaci v celkové
výši 200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 120 650 Kč. Žádost je
specifikována na opravu hlediště ve sportovní hale. Loňské celkové náklady TJ Slavoj
dosáhly výše 5 132 000 Kč. TJ Slavoj sdružuje v kategorii mládeže 468 členů
a v kategorii dospělých 305 členů, kteří sportují v oddílech badmintonu, basketbalu,
jezdeckém, kuželek, lyžařském, moderní gymnastiky, tenisu, vodních lyží, vzpírání,
zápasu, sportu pro všechny a florbalu. V předchozích letech byly TJ Slavoj z finančních
prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00480118
Zdroj
ÚMO 3

Rok Název akce
2012 I. etapa v ýstavby areálu rehabilitačního jezdeckého oddílu TJ Slav oj Plzeň

ÚMO 3

2012 Příspěv ek na prov oz rehabilitačního jezdeckého oddílu v rámci v olnočasov ých aktivit dětí a
mládeže
2012 Příspěv ek na prov ozní činnost rehabilitačního jezdeckého oddíli - RJO
2012 Koně v ekologické a v ýtv arné podobě

ÚMO 3
MMP-OŽP

Částka schválená
200000
10000
30000
16000

MMP-ZDRAV

2012 Teplo, ply n, elektřina, v odné, stočné, startov né, doprav a, nákup sport. potřeb, nájem TV
zařízení, oprav y a údržba, rozhodčí, upomínkov é dárky , propagace, PHM. rekonstrukce
budov , oplocení, v ýstav ba jízdárny , licence, kanalizace, v ýměna oken, okapů
2012 Koně léčí tělo my sl a duši

MMP-BEZP

2012 Činnost oddílu moderní gy mnastiky TJ Slav oj Plzeň

ÚMO 3

2013 rekonstrukce v íceúčelov ého sportov ního hřiště pro děti a mládež

200000

MMP-SPORT

2013 Oprav y a údržba tv zařízení, el. energie zemní ply n, teplo, v odné, stočné, startov né,
licenční poplatky , cestov né, nákup sportov ních potřeb, nájemné tv zařízení, technick é a
organizační zajištění v eř. záv odu v e v odním ly žov ání
2013 Činnost oddílu moderní gy mnastiky

300000

MMP-SPORT

Suma 2012

MMP-BEZP

Suma 2013

900000

5000
15000
1176000

10000
510000

ÚMO 3
MMP-SPORT

2014 oprav a hřiště, oprav a hlediště
2014 Oprav y a údržba tv zařízení, el. energie zemní ply n, teplo, v odné, stočné, nákup
sportov ních potřeb

0
200000

MMP-OŠMT

2014 Letní soustředění oddílu moderní gy mnastiky pro děti

4000
204000

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

1890000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ
Slavoj dotaci v celkové výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Slavoj.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro TJ Slavoj na opravu hlediště ve
sportovní hale.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 6 (k žádosti č. 15)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty SOKOL Plzeň Letná, Republikánská 859/22, Plzeň,
IČ 00516112, (dále jen TJ Sokol Letná) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Letná podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci
ve výši 200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 150 000 Kč. Žádost je
specifikována na výměnu oken v budově sokolovny. Celkové náklady na provoz
tělovýchovného zařízení a nájemné tělocvičen dosáhly v roce 2013 výše 484 000 Kč. TJ
Sokol Letná má 392 aktivních sportovců, z toho v kategorii mládeže 218 členů.
V předchozích letech byly TJ Sokol Letná z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00516112
Zdroj
ÚMO 4
ÚMO 4
ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-SPORT

ÚMO 4

ÚMO 4
MMP-SPORT

ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 prov ozní náklady a údržba hřišť, náklady na činnost sport. oddílů, náklady na činnost
odboru sokolské v šestrannosti
2012 Oslav y ke 100. v ýročí založení TJ Sokol-Letná, Dětský f otbalov ý turnaj- 4. ročník
2012 Oprav y v areálu T.J. SOKOL Plzeň - Letná. Nátěr tribuny a oplocení areálu, oprav y na
soustav ě v ytápění správ ní budov y
2012 oblastní Župní slet sokola
2012 Nájem tělocv ičen, topení, v oda TUV, SV, stočné, ply n, el. energie, údržba hřišť, oprav y
budov y , areálu, údržba, cestov né, startov né. licence, rozhodčí, nákup sportov ních
potřeb
Suma 2012
2013 nákup cv ičebních pomůcek, nájmy tělocv ičen pro činnost sokolské v šestrannosti, nákup
sportov ního materiálu, nájem TVZ, cestov né a doprav né, rozhodčí a startov né, energie,
údržba hřišť, pořádání dět. dne a f otbal turnaje pro děti
2013 v ýměna radiátorů, případně v ýměna oken, v y budování v íceúčelového hřiště
2013 Nájemné tv zařízení, cestov né, startov né, licenční poplatky, rozhodčí, nákup
sportov ních potřeb, teplo, TUV, SV,v o.+ stočné, zemní ply n, el. energie, oprav y a
údržba sportov ního areálu
Suma 2013

Částka schválená
30000
12000
40000
10000
20000

112000
22000

70000
30000

122000

2014 nákup cv ičebních pomůcek, nájmy tělocv ičen, nákup sportov ního materiálu, cestov né a
doprav né, rozhodčí a startov né
2014 oprav a střechy sokolov ny

51000

2014 Nájemné tv zařízení, ply n, el. energ., teplo, oprav y a údržba sportov ního areálu, TUV,
v odné, stočné, oprav a střechy sokolov ny
Suma 2014

64000

Suma 2012 - 2014

50000

165000
399000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
TJ Sokol Letná dotaci ve výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Sokol Letná.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro TJ Sokol Letná na výměnu oken
v budově sokolovny.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 7 (k žádosti č. 16)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty SLAVIA VŠ Plzeň, o.s., U Borského parku 2639/21, Plzeň,
IČ 00519588 (dále jen TJ Slavia VŠ) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Slavia VŠ podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci ve
výši 127 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 33 705 Kč. Žádost je
specifikována na opravu střechy klubovny a výměnu oken haly. TJ Slavia VŠ má
v oddílech florbalu, kanoistiky, sportu pro všechny a turistů celkem 1 195 aktivních
sportovců, z toho 417 členů v kategorii mládeže. V předchozích letech byly TJ
Slavia
VŠ z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00519588
Zdroj
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, teplo

MMP-SPORT

2012 Oprav a hav arijního stav u střechy tenisov é haly

Částka schválená
250000
1500000
Suma 2012

1750000
200000

Suma 2013

200000

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné teplo

MMP-SPORT

2014 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, teplo, oprav y , údržba, nájemné TV zařízení
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

171000
0
1950000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
TJ Slavia VŠ dotaci ve výši 114 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Slavia VŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Schválit poskytnutí dotace pro TJ Slavia VŠ ve výši 114 000 Kč na opravu střechy
klubovny a výměnu oken haly.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Důvodová zpráva č. 8 (k žádosti č. 18)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost SK SMÍCHOV PLZEŇ o.s., Šeříková 516/35, Plzeň, IČ 22667407 (dále jen SK
Smíchov) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů
sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SK Smíchov podal žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 40 000 Kč. Žádost je
specifikována na rekonstrukci střešního pláště budovy SK. SK Smíchov vznikl v roce
2007 jako nástupnický subjekt fotbalového klubu 1. FC Plzeň – fotbal, IČ 49775740,
Šeříková 35, Plzeň. SK Smíchov vynaložil v roce 2012 na svoji činnost částku
710 000 Kč. SK Smíchov má 357 aktivních sportovců, z toho 123 fotbalistů v kategorii
mládeže. V předchozích letech byly SK Smíchov z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 22667407
Zdroj

Rok Název akce

ÚMO 2
MMP-SPORT

2012 údržba areálu, oprav a osv ětlení
2012 Elektřina, ply n, v odné, stočné, doprav a, svoz TKO, pojištění, nájem pozemků, oprav y a
údržba, nájmy TV zařízení, rozhodčí, sportov ní v y bavení, startovné, poštovné, banka,
tonery do tiskáren, internet, telef ony , účetní a správ ní služby
Suma 2012

ÚMO 3

2013 oprav a a regenerace trav natého hřiště

MMP-SPORT

2013 Zemní ply n, v odné, stočné, el. energie, odv oz TKO, nájemné, pojištění, pozemků, oprav y a
údržba sportov . areálu, nájemné tv zařízení, rozhodčí, sportov ní pomůcky , voda pro hráče,
startov né, v ybavení lékárničky, telefon, internet, účetní a práv ní služby ,
Suma 2013

150000

MMP-SPORT

2014 Zemní ply n, v odné, stočné, el. energie, cestov né, nájmy pozemků, sv oz TKO, materiál na
oprav y a údržbu sportov . areálu, nájemné tv zařízení, rozhodčí
Suma 2014

0

Suma 2012 - 2014

Částka schválená
20000
180000

200000
40000

190000

0
390000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
SK Smíchov dotaci v celkové výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci SK Smíchov.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro SK Smíchov na rekonstrukci střešního
pláště budovy SK.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Důvodová zpráva č. 9 (k žádosti č. 19)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Vodní stavby Plzeň, Kreuzmannova 1103/23, IČ 40522041
(dále jen Vodní stavby) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Vodní stavby podaly žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádají o dotaci ve výši
137 307 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 34 425 Kč. Žádost je
specifikována na výměnu bojleru, WC mís, rekonstrukci střechy a výměnu klempířských
prvků. V oddílech volejbalu, kopané, stolního tenisu a lyžařském sdružují celkem 325
sportovců, z toho v mládežnických kategoriích 154 členů. V loňském roce dosáhly
náklady Vodních staveb výše 451 000 Kč. V předchozích letech byly z finančních
prostředků města poskytnuty Vodním stavbám dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 40522041
Zdroj

Rok

Název akce

Částka schválená

MMP-SPORT

2012 Energie, v odné, stočné, sv oz TKO, oprav a a údržba areálu, benzin, olej do sekačky ,
pronájem TV zařízení, doprav a, rozhodčí, startov né, oprav a soc. zařízení a šaten, nákup
sport. v y bavení, dresů, licence, oprav a hmotného majetku - sekačka, křov inořez,
Suma 2012

90000

MMP-SPORT

2013 Prov ozní energie, v odné, stočné, sv oz TKO, oprav y a údržba sport. areálu, nájemné tv
zařízení, cestov né, rozhodčí, nákup sportov ního v y bavení, startovné, vklady do soutěží,
licenční poplatky , oprav y hmotného majetku
Suma 2013
2014 Prov ozní energie, v odné, stočné, ply n, sv oz TKO, oprav y a údržba sport. areálu, nájemné tv
zařízení, cestov né, rozhodčí, nákup sportov ního v y bavení, hnojiv o, startovné, vklady do
soutěží, licenční poplatky , oprav y hmotného majetku
Suma 2014

60000

MMP-SPORT

Suma 2012 2014

90000

60000
0

0
150000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro Vodní
stavby dotaci ve výši 137 307 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Vodním stavbám.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 137 307 Kč pro Vodní stavby na výměnu bojleru, WC
mís, rekonstrukci střechy a výměnu klempířských prvků.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Důvodová zpráva č. 10 (k žádosti č. 22)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost TJ Dynamo ZČE Plzeň o.s., Lobezská 984/22, Plzeň, IČ 00479250 (dále jen TJ
Dynamo ZČE) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Dynamo ZČE podala žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve
výši 143 848 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 35 962 Kč. Žádost je
specifikována na odstranění havarijního stavu elektrické přípojky, opravu umělého
osvětlení a betonového povrchu cyklistické dráhy. Celkové náklady na provoz a sportovní
činnost oddílů v roce 2013 dosáhly částky 1 920 000 Kč. V oddílech se pravidelně sportu
věnuje v mládežnických kategoriích 278 sportovců z celkového počtu 520 členů.
V předchozích letech byly TJ Dynamo ZČE z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00479250
Zdroj

Rok

Název akce

ÚMO 2

2012

ÚMO 4

2012

MMP-SPORT

2012

údržba sportov ního areálu, organizov ání akcí, nákup materiálu
Sv ětov ý pohár cy klokros - ozv učení akce, pořadatelská služba, technické zajištění
akce, rozhodčí záv odu, lékařské zabezpečení akce
Prov ozní energie - zemní ply n, el. en.,v odné, stočné, odv oz odpadu, oprav a a údržba
TV areálu, nákup drobného nářadí a náčiní, rozhodčí, sportov ní materiál a v y bav ení,
nájemné TV zařízení, PHM pro doprov odná v ozidla pro cy klistiku, cestovné,
v ýcv ikové táb

Částka schválená

Suma 2012
ÚMO 2
ÚMO 2

2013
2013

kácení stromů a v ýsadba
údržba areálu, sportov ní materiál, sportov ní akce

ÚMO 2

2013

MMP-SPORT

2013

sporov ní turnaje a soutěže
El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, sv oz odpadů, oprav y a údržba sportov ního
areálu, nákup materiálu na údržbu, nákup drobného nářadí, nájem tv zařízení,
rozhodčí, cestov né, PHM , nákup sportov ního v y bavení a m ateriálu, startov né
Suma 2013

ÚMO 2
ÚMO 2
ÚMO 2

2014
2014
2014

MMP-SPORT

2014

v ýsadba stromů
reprezentace na soutěžích
údržba, sportov ní akce, sportov ní materiál
El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, sv oz TKO, oprav y a údržba+materiál, nákup
s. v y bavení, rozhodčí, startovné, nájmy TVZ, rozhodčí, cestov né, PHM, v ýcvikové
tábory , uby tov ání, cestovné,
Suma 2014

Suma 2012 2014

20000
25000

150000
195000
54000
50000
5000

150000
259000
0
0
0

147000
147000
601000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ
Dynamo ZČE dotaci ve výši 143 848 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Dynamo ZČE.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 143 848 Kč pro TJ Dynamo ZČE na odstranění
havarijního stavu elektrické přípojky, opravu umělého osvětlení a betonového povrchu
cyklistické dráhy.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 11 (k žádosti č. 23)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Jachetního klubu Plzeň, U Velkého rybníka 2226/18b, IČ 45331731 (dále jen
Jachetní klub) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů
sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Jachetní klub podal žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci v celkové
výši 94 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 34 020 Kč. Žádost je
specifikována na opravu havarijního stavu střechy loděnice. Celkové náklady na sportovní
činnost v roce 2013 činily 189 318 Kč. Jachetní klub celkem sdružuje 64 aktivních
sportovců, z toho 12 z kategorie mládeže. V předchozích letech byly z finančních
prostředků města pro Jachetní klub poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45331731
Zdroj
Rok Název akce
Podpora jachtingu mládeže - dov y bav ení lodí, přísluš. lodí pro děti a mládež, nábor,
ÚMO 1
2012 zajištění tréninků pro ml.
Startov né, cestov né, nákup, materiál a oprav y sport. potřeb, energie, v odné, stočné,
sv oz TKO, oprav y a údržba loděnice v č.materiálu, benzin a olej pro člun,
MMP-SPORT
2012 rozhodčí,soustředění
Suma 2012
Startov né,uby tování, nákup sport. potřeb a oprav y sportov ních potřeb, el. energie,
v odné, stočné, materiál na oprav u a údržbu loděnice, sv oz TKO, PHM pro záchr. člun,
úhrada trenérů, rozhodčí, náklady za soustředění mládeže,nájmy sportov išť a člunu,
MMP-SPORT
2013 oprav
Suma 2013
MMP-SPORT

2014

Náklady na prov ozní energie, oprav y a údržbu v lastního tělov ýchovného areálu
Suma 2014

Suma 2012 2014

Částka schválená
5000

10000
15000

10000
10000
35000
35000
60000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro Jachetní
klub dotaci ve výši 94 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Jachetnímu klubu.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 94 000 Kč pro Jachetní klub na opravu havarijního
stavu střechy loděnice.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 12 (k žádosti č. 27)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Malesice, Malesice 2, Plzeň, IČ 14702894 (dále jen
TJ Sokol Malesice) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Malesice podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
150 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 30 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu čerpadla zavlažování, opravu oplocení, ohřívače teplé užitkové
vody, kotle a opravu sociálních zařízení. Loňské náklady TJ Sokol Malesice dosáhly výše
315 000 Kč. Ve sportovních oddílech se tělovýchovným aktivitám pravidelně věnuje 116
sportovců, z toho 28 v kategorii mládeže. V předchozích letech byly z finančních
prostředků města TJ Sokol Malesice poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14702894
Zdroj
Rok Název akce
ÚMO 9

2012

MMP-SPORT

2012

MMP-SPORT

2012

ÚMO 9

2013

MMP-SPORT

2013

MMP-SPORT

2014

Suma 2012 2014

Částka schválená

na činnost
Zemní ply n, el. energie, teplo, TUV,údržba a oprav y sportov ního areálu, nájemné TV
zařízení, cestov né, materiál na sv épomocnou údržbu, rozhodčí, v stupenky pro turist.
oddíl, oprav a chodníků a cest v areálu

60000

Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
Suma 2012
na činnost
Zemní ply n, el. energie, nájem TVZ, oprav a a údržba sportov ního areálu, nákup
materiálu na oprav u a údržbu sv épomocí, cestovné, rozhodčí, v stupenky pro
turistický oddíl
Suma 2013
Zemní ply n, el. energie, sv oz TKO, nájmy TVZ,oprav a a údržba sportov ního
areálu,nákup materiálu na oprav u a údržbu sv épomocí, cestovné, rozhodčí, oprav a a
nátěr oplocení areálu

288000
383000
40000

Suma 2014

43000

35000

80000
120000

43000

546000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ
Sokol Malesice dotaci ve výši 150 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Sokol Malesice.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč pro TJ Sokol Malesice na opravu čerpadla
zavlažování, opravu oplocení, ohřívače užitkové vody, kotle a opravu sociálních zařízení.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 13 (k žádosti č. 29)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Plzeň – Újezd, občanského sdružení, Národní 196/3,
Plzeň, IČ 14707438 (dále jen TJ Plzeň-Újezd) o poskytnutí dotace z grantu Opravy,
údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Plzeň - Újezd podala žádost 2. 6. 2014 na OŠMT. Má vlastní tělovýchovné zařízení
a žádá od města dotaci ve výši 160 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši
40 000 Kč. Žádost je specifikována na opravu havarijního stavu střešní krytiny. Celkové
náklady na provoz, údržbu a sportovní činnost v loňském roce dosáhly výše 760 000 Kč.
V TJ Plzeň-Újezd aktivně sportuje 98 sportovců v oddílech mládeže a 185 dospělých
sportovců. V předchozích letech byly TJ Plzeň-Újezd z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 14707438
Zdroj
ÚMO 4
MMP-SPORT

Rok Název akce
Částka schválená
2012 Zateplení budov y (šatny , klubov na a sociální zařízení) TJ Plzeň-Újezd, o.s. areál
90000
Starov eská 7, Plzeň
2012 El. energie, ply n, v odné, stočné, sv oz TKO, startov né, licence, v klady, sportovní
25000
v y bavení, soustředění, zdrav otnické potřeby , ceny , zdrav ot. služba, nájmy TV
Suma 2012
115000

ÚMO 4
ÚMO 4

2013 v ýměna oken tělocv ičny
2013 v odné, stočné, ply n, sv oz TKO, elektřina, startov né, licence, poplatky , sportov ní

70000
22000

MMP-SPORT

2013 Zemní ply n, el. energie, v odné a stočné sv oz TKO, startov né, v klady do soutěží,
nákup sportov ního v y bavení a zdrav otnických potřeb, náklady na zajištění turnaje
příprav ek a soustředění mládeže
Suma 2013
2014 Zemní ply n, el. energie, v odné a stočné, materiál na oprav y a údržbu, sportov ní
v y bav., startovné, licence, nákup nářadí, cestov né
Suma 2014

20000

MMP-SPORT

Suma 2012 - 2014

112000
80000
80000
307000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ Plzeň
– Újezd dotaci v celkové výši 160 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Plzeň-Újezd.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč pro TJ Plzeň-Újezd na opravu
havarijního stavu střešní krytiny.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 14 (k žádosti č. 35)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Radčice, Plzeň - Radčice, IČ 14704544, (dále jen
TJ Sokol Radčice) o poskytnutí finanční dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Radčice podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o finanční dotaci
v celkové výši 184 144 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 46 036 Kč.
Žádost je specifikována na opravu sociálního zařízení sokolovny. TJ Sokol Radčice
sdružuje celkem 250 sportovců, z toho 119 v kategorii mládeže. V dané lokalitě je to
jediný tělovýchovný subjekt.
V předchozích letech byly TJ Sokol Radčice z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14704544
Zdroj

Rok Název akce

ÚMO 7
MMP-SPORT

2012 Nákup akumulačních kamen, sportov ních potřeb
2012 Elektrická energie, v odné, stočné, oprav a pov rchu hřiště

Částka schválená

ÚMO 7

2013 Nákup sportov ních potřeb a zařízení sloužících k prov ozov ání
sportu, na zajištění prov ozu tělocv ičny a kulturně společenské
akce konané na hříšti TJ Sokol

35000

MMP-SPORT

2013 Prov ozní energie, v odné, stočné

10000
45000

Suma 2012

Suma 2013
MMP-SPORT

2014 Prov ozní energie, v odné, stočné, oprav y a údržba

40000

40000
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

30000
10000

40000
125000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ Sokol
Radčice finanční dotaci ve výši 184 144 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout finanční dotaci TJ Sokol Radčice.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 184 144 Kč pro TJ Sokol Radčice na úhradu opravy
sociálního zařízení sokolovny.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout finanční dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 15 (k žádosti č. 36)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň-Valcha, K Zelené louce 90, Plzeň, IČ 16736168
(dále jen TJ Sokol Valcha) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Valcha podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT a žádá město o dotaci v celkové
výši 182 500 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 87 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu podlahové krytiny v tělocvičně. Provozní náklady v loňském
roce dosáhly výše 511 333 Kč. TJ Sokol Valcha je v dané lokalitě jediným sportovním
subjektem a celkem ve svých oddílech sdružuje 172 sportovců všech věkových kategorií.
V předchozích letech byly TJ Sokol Valcha z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 16736168
Zdroj
ÚMO 3
MMP-SPORT
MMP-SPORT

Rok
2012
2012
2012

Název akce
Krov a střecha k II. etapě v ýstav by sociálního zařízení a šaten
Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
El. energie, teplo, v odné, stočné, zemní ply n, sv oz TKO, startov né

ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-SPORT

2013
2013
2013

prov ozní náklady na činnost oddílu
Krov a střecha k II. etapě v ýstav by sociálního zařízení a šaten
El. energie, teplo, v odné, stočné, TUV, zemní ply n, sv oz TKO, startov né

MMP-OŠMT

2014

MMP-SPORT

2014

Suma 2013
Týdenní poby t dětí na Šumav ě
El. energie, teplo, v odné, stočné, TUV, zemní ply n, sv oz TKO, oprav y a údržba
sportov ního areálu

ÚMO 3

2014

položení střešní kry tiny, svody dozdění štítu

Suma 2012

Suma 2014
Suma 2012 2014

Částka schválená
150000
773000
30000
953000
15000
150000
30000
195000
5000
42000
0
47000
1195000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro TJ Sokol
Valcha dotaci ve výši 182 500 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TJ Sokol Valcha.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 182 500 Kč pro TJ Sokol Valcha na opravu
podlahové krytiny v tělocvičně.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 16 (k žádosti č. 39)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost TK ŠKODA Plzeň o.s., Luční 1253/60a, Plzeň, IČ 45332584 (dále jen TK
Škoda Plzeň) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v
Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TK Škoda Plzeň podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 150 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu žumpy. Klub má 85 členů v kategorii mládeže a 145
dospělých tenistů. Loňské celoroční náklady klubu dosáhly výše 852 000 Kč.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro TK Škoda Plzeň
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45332584
Zdroj
ÚMO 1
MMP-SPORT
MMP-SPORT

Rok

Název akce

Částka schválená

2012 minitenis, náborov é turnaje dětí
2012 Energie, nájem pozemků, oprav y a údržba, nákup antuky , sportov ních potřeb,
cestov né, noclehy , rozhodčí
2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni

15000
370000
748000

Suma 2012

1133000

ÚMO 1

2013 Akce Minitenis do MŠ, bezplatná v ýuka v e školkách na Lochotíně a v hale, nákup
míčků, raket, náborov ý turnaj. Celostátní turnaj ml. žáků a žaček

15000

MMP-SPORT

2013 Odstranění následků pov odňov ých škod - nákup antuky , materiálu na údržbu,
oprav a tenisov ých kurtů, v rat, garáží, oprav a omítek, zav lažov acího systému
2013 Prov ozní energie, nájemné za pozemky oprav y a údržba sportov ního areálu,
cestov né, rozhodčí, uby tov ání, antuka, pojištění

97000

MMP-SPORT

350000

Suma 2013
ÚMO 1

2014 soutěže mládeže, akce minitenis do mateřských škol

462000
15000

MMP-SPORT

2014 Prov ozní energie, nájemné za pozemky , oprav y a údržba sportov ního areálu,
materiál, cestov né,rozhodčí,uby tování,rehabilitace a zdrav ot. péče, nákup sport.
materiálu, startov .,svoz TKO, zdrav otní potřeby
Suma 2014

130000

Suma 2012 - 2014

145000
1740000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro
TK Škoda Plzeň dotaci ve výši 200 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci TK Škoda Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro TK Škoda Plzeň na opravu žumpy.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města
Plzně za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 17 (k žádosti č. 41)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Klubu vodních sportů Plzeň, Hřímalého 567/5, IČ 49779231, (dále jen KVS)
o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů sportovních
zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
KVS podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci v celkové výši
144 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 36 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu havarijního stavu elektroinstalace. KVS má celkem 120
aktivních sportovců, z toho 80 v mládežnických kategoriích. Členové klubu se věnují
vodnímu pólu.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro KVS poskytnuty dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 49779231
Zdroj
ÚMO 1
MMP-SPORT

Rok Název akce
Částka schválená
2012 Letní soustředění a tábor mládeže u Seneckého ry bníkaletní turnaj - mini -žáci5000
župany , ručníky , míče
2012 Nájemné bazénu, cestov né, uby tování, nákup sportov ních potřeb, energie, úklid,
5000
oprav y letního centra
Suma 2012
10000

ÚMO 1

2013 Příspěv ek na letní tábor u Seneckého ry bníku - cestov né, v stupy, odměny vedoucích)

20000

MMP-SPORT

2013 Nájemné bazénu, cestov né, uby tování při soutěžích, nákup sportov ních potřeb a
v y bavení, prov oz, oprav y a údržba letního tréninkov ého centra Senec ry b.
Suma 2013
2014 Nájemné bazénu, cestov né, uby tování při soutěžích, nákup sportov ních potřeb a
v y bavení, prov oz, oprav y a údržba letního tréninkov ého centra u Seneckého ry b.
2014 renov ace objektu u Seneckého ry bníka - renov ace střechy , zpracov ání dokumentace
pro stav ební pov olení
2014 letní tábor pro děti a jiné v olnočasov é akce u Seneckého ry bníka
2014 renov ace objektu u Seneckého ry bníka - renov ace střechy , zpracov ání dokumentace
pro stav ební pov olení
Suma 2014

10000

MMP-SPORT
ÚMO 1
ÚMO 1
ÚMO 1

Suma 2012 - 2014

30000
40000
0
3000
0
43000
83000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež doporučuje ZMP schválit pro KVS
dotaci v celkové výši 144 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci KVS.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit poskytnutí dotace ve výši 144 000 Kč pro KVS na opravu havarijního stavu
elektroinstalace.
5. Doporučená varianta řešení
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Je kryto rozpočtem OŠMT navýšeným z přebytku hospodaření statutárního města Plzně
za rok 2013.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 18 (k žádosti č. 1)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň-Černice, Na Vápenicích 20, IČ 14705656 (dále
jen TJ Černice) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Černice podala žádost dne 19. 5. 2014 na OŠMT a žádá o dotaci v celkové
výši 124 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 31 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu střechy, čerpadla, okapů, fasády, mříží, sádrokartonů
a vodovodních baterií.
V TJ Černice se sdružuje celkem 105 sportovců, z toho 35 v kategorii mládeže. V dané
lokalitě je TJ Černice jediným tělovýchovným subjektem. V předchozích letech byly TJ
Černice z finančních
prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14705656
Zdroj
ÚMO 8
ÚMO 8

Rok
2012
2012

Název akce
podpora činnosti
dotace na mládež

Částka schválená
20000
15000

ÚMO 8
MMP-SPORT
MMP-SPORT

2012
2012
2012

zajištění pouti
Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
El. energie, zemní ply n, oprav a a údržba sportov ního areálu a šaten, kotel topení

ÚMO 8
MMP-SPORT

2013
2013

dotace na mládež a oprav u
El. energie, zemní ply n, oprav y a údrž.sportov ního areálu

ÚMO 8

2014

dotace na mládež

MMP-SPORT

2014

El. energie, zemní ply n, oprav y a údržba sportov ního areálu

Suma 2012

Suma 2013

822000
50000
100000
150000
20000

Suma 2014
Suma 2012 2014

7000
670000
110000

41000
61000
1033000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Černice.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Černice.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Černice.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 19 (k žádosti č. 3)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň V, Klášterní 964/2, Plzeň, IČ 00478253
(dále jen Sokol Plzeň V) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokol Plzeň V podal žádost dne 22. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci v celkové
výši 199 657 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 50 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu podlahy v tělocvičně. Sokol Plzeň V sdružuje v oddílech
kuželek, sokolské všestrannosti a stolního tenisu 331 sportovců, z toho 154 v kategorii
mládeže. Celoroční náklady v loňském roce přesáhly částku 1 300 000 Kč. V předchozích
letech byly Sokolu Plzeň V z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00478253
Zdroj
MMP-SPORT

Rok Název akce
Částka schválená
2012 Elektřina, ply n, v odné, stočné, materiál na oprav y a údržbu, nákup sportov ních potřeb
30000
Suma 2012
30000

ÚMO 2
ÚMO 2

2013 turnaje, doprav a, energie
2013 prov oz kuželny pro seniory

20000
5000

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nákup sportov ních potřeb a materiálu na
oprav y a údržbu sportov ního areálu

25000

MMP-OSS

2014 Sdružení seniorů kuželek Sokol V.

MMP-SPORT
ÚMO 2

2014 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, na oprav y a údržbu sportov ního areálu
2014 prov oz kuželny pro seniory , turnaj - příspěv ek na ceny

89000
0

ÚMO 2

2014 turnaj, doprav a, energie, oprav y podlahy a f asády

0
89000

Suma 2013

0

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

50000

169000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Sokol Plzeň V.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Sokol Plzeň V.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Sokol Plzeň V.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 20 (k žádosti č. 4)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň-Doubravka, Hřbitovní 873/24, Plzeň,
IČ 14707209 (dále jen TJ Sokol Doubravka) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Doubravka podala žádost dne 26. 5. 2014 na OŠMT. Žádá město o dotaci ve
výši 80 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 43 700 Kč. Žádost je
specifikována na opravu části asfaltové plochy uvnitř areálu. TJ Sokol
Doubravka sdružuje celkem 803 sportovců, z toho 376 v kategorii mládeže.
V předchozích letech byly TJ Sokol Doubravka z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14707209
Zdroj
ÚMO 4

Rok Název akce
2012 podpora 16. ročníku sportov ní akce "Sportov ní hry doubrav eckých škol"

ÚMO 4

2012 částečná úhrada nákladů na energie, pronájmy tělocv ičen škol pro trénink. činnost,
akce pro v eřejnost (Dětské sport. odpoledne, Karnev al, sportov ní hry doubrav ec. škol..)
2012 Pokračov ání projektu "Snižov ání tepelných ztrátv objektu Sokolov ny "
2012 El. energie, teplo, zemní ply n, v odné,stočné, nájemné TV zařízení, oprav y a údržba
sport. areálu, propagace MČR, startov né, cestov né, ubytování, nákup sprtov ních potřeb
2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
Suma 2012
2013 údržba a rozv oj areálu

ÚMO 4
MMP-SPORT
MMP-SPORT
ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-SPORT

ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-SPORT
MMP-OŠMT

Částka schválená
3000

2013 prav idelné sportov ní aktiv ity (pronájem tělocv ičen, teplo, ply n, v oda, el. energie), akce
pro v eřejnost
2013 El. energie, teplo, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, technické a org.
zabezpečení pořádání MČR 15 a oslav 110 v ýr. založení, startov né, nákup sportov ních
potřeb
Suma 2013
2014 spotřeba energií, pronájmy tělocv ičen škol, sportov ní a společensko - sportov ní akce
2014 oprav a zdi za beachov ými kurty a umístění zastiňov ací buňky , úprav a okolí antukov ých
kurtů, nov é nátěry kov ov ých konstrukcí, instalace relaxačních prv ků
2014 El. energie, teplo, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, oprav y a údržba
v lastního sportov ního areálu
2014 Celoroční činnost TJ
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

30000
50000
60000
25000
168000
25000
50000
40000

115000
50000
40000
130000
7000
227000
510000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Doubravka.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Doubravka.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Doubravka.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 21 (k žádosti č. 5)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Křimice, Plzeňská 158, Plzeň, IČ 00519294 (dále
jen Sokol Křimice) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokol Křimice podal žádost dne 26. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 58 537 Kč. Žádost je
specifikována na výměnu plynových kotlů včetně dopojení, úpravu topení a plynu. Sokol
Křimice sdružuje v oddílech všestrannosti, kopané a florbalu 134 sportovců, z toho 79
členů v kategorii mládeže. Náklady na činnost Sokola Křimice v roce 2013 dosáhly výše
396 000 Kč. V předchozích letech byly Sokolu Křimice z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 00519294
Zdroj
ÚMO 5

Rok Název akce
2012 činnost oddílu f otbalu, f lorbalu, doprav a, startov né, výbava

MMP-SPORT
MMP-SPORT

2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
2012 El. energie, ply n, oprav a podlahy , zdi v přísálí, malov ání, výměna kotlů v č. instalace,
údržba hřiště, oprav a sekačky a křov inořezu, doprav a, uby tov ání, startovné, registrace,
nákup dresů a tepl. souprav , sport. v y bavení, generální oprav a hřiště
Suma 2012

0
60000

ÚMO 5
ÚMO 5

2013 prov oz,doprav a, registrace, startov né,nákup nářadí a náčiní
2013 potřeby pro mládežnická družstv a

19000
17000

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, oprav y a údržba v lastního areálu, oprav a sekačky tráv y a
křov inořezu, zateplení stropu, v ýměna pl. kotlů v četně instalace, startov né, nákup
sportov ního v y bavení, doprav a, uby tování, registrace, startov., nákup dresů,tepláků,potis,
Suma 2013

60000

MMP-SPORT

2014 El. energie, zemní ply n, oprav y a údržba v lastního areálu, oprav a sekačky tráv y a
křov inořezu, zateplení stropu, v ýměna pl. kotlů v četně instalace, startov né, nákup
sportov ního v y bavení, doprav a, uby tování, registrace, startovné nákup
dresů,tepláků,potisk
Suma 2014

40000

Suma 2012 - 2014

Částka schválená
35000

95000

96000

40000
231000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Sokol Křimice.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Sokol Křimice.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Sokol Křimice.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 22 (k žádosti č. 6)

1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Skvrňany, Emingerova 1, IČ 00669041, (dále jen
TJ Sokol Skvrňany) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních
stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Skvrňany podala žádost dne 27. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve
výši 200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 93 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu štítu fasády a vstupních dveří. Celkem TJ Sokol Skvrňany
sdružuje 331 sportovců, z toho 94 v kategorii mládeže. V předchozích letech byly
z finančních prostředků města poskytnuty TJ Sokol Skvrňany dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00669041
Zdroj
ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-SPORT
ÚMO 3
MMP-SPORT
ÚMO 3
MMP-SPORT
ÚMO 3

Rok Název akce
Částka schválená
2012 Drobné oprav y , příspěv ek na energie a zajištění hudby na dětské maškarní a
10000
v y stoupení na šibřinkách
2012 Na energie a oprav y sokolov ny a šaten
30000
2012 El. energie, teplo, v odné, stočné, oprav y a údržba sportov ního areálu
20000
Suma 2012
60000
2013 zajištění hudby na maškarní bál, na energie, zateplení stropu v elkého sálu, oprav a
f asády , nákup potřeb a poplatky
2013 Teplo, v odné, stočné, el. energie,oprav a a údržba sportov ního areálu
Suma 2013

50000

2014 pronájem tělocv ičny ,koberec pro nácv ik,oprava dv eří,sluneční clony na okna
2014 Teplo, v odné, stočné, el. energie, oprav a a údržba sportov ního areálu
2014 oprav a zadního traktu f asády ,energie,příspěvek souboru písní a tanců,dětský bál

0
50000
0

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

15000
65000

50000
175000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Skvrňany.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Skvrňany.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Skvrňany.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 23 (k žádosti č. 9)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost
Tělocvičné
jednoty
Sokol
Plzeň I., Štruncovy sady 493/1, Plzeň,
IČ 00480355 (dále jen TJ Sokol Plzeň I.) o poskytnutí dotace z grantu Opravy,
údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Plzeň I. podala žádost dne 28. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci
v celkové výši 180 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 45 000 Kč.
Žádost je specifikována na opravu povrchu tenisového kurtu, fotbalového hřiště a topení
včetně regulace. Provozní náklady v roce 2013 dosáhly výše 3 095 000 Kč. TJ Sokol
Plzeň I. má 446 aktivních sportovců, z toho v kategorii mládeže 105. V předchozích
letech byly TJ Sokol Plzeň I. z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00480355
Zdroj
ÚMO 3

Rok
2012

Název akce
Prov oz sokolov ny , úhradu tepla, energie a v ody

ÚMO 3
MMP-SPORT
MMP-SPORT

2012
2012
2012

nájemné oddíl zápasu, startov né, licence, cestovné, uby tování na MČR žáků, juniorů
a dalších zápasů MČR
Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
El. energie, teplo, v odné, stočné, oprav y a rev ize nářadí

ÚMO 3
MMP-SPORT

2013
2013

MMP-OŠMT
ÚMO 3

2014
2014

MMP-SPORT
MMP-OSS

2014
2014

Suma 2012 2014

Částka schválená
100000
25000
700000
100000

Suma 2012
Prov oz sokolov ny SPI v Štruncov ých sadech na úhradu tepla, energií a v ody
El. energie, v odné, stočné, teplo, licence, startov né, soustředění
Suma 2013
23. ročník Jarní pohár mládeže - otev řený záv od v e sportov ní gy mnastice
energie,údržba, oprav a v ýměníkové stanice,šatní skříňky,nářadí
El. energie, v odné, stočné, teplo, sv oz TKO, oprav y a údržba, rozhodčí, školení
trenérů, startov né, ceny , propagace, sp. v ybavení, rehabilitace
ozdrav ný poby t seniorek se cv ičením a turistikou

925000
200000
80000
280000
3000
0

Suma 2014

121000

118000
0

1326000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Plzeň I.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Plzeň I.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Plzeň I.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 24 (k žádosti č. 11)

1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost
Tělocvičné
jednoty
Sokol
Plzeň III-Bory, Klatovská třída 2342/170,
IČ 00517127, (dále jen TJ Sokol), o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a
odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 200 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 40 000 Kč. Žádost je specifikována na opravu
střechy budovy. V oddílech aktivně sportuje 131 sportovců, z toho 30 v mládežnických
kategoriích. V předchozích letech byly z finančních prostředků města poskytnuty TJ
Sokol dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 00517127
Zdroj
Rok Název akce

Částka schválená

ÚMO 3

2012 Úhrada tepelné energie

MMP-SPORT

2012 Nájemné TV zařízení, el. energie, teplo, v odné, stočné, oprav y a údržba,oprav a
hmotného a nehmotného majetku (skačka ..)
Suma 2012

20000

MMP-SPORT

2013 Nájemné tělocv ičen, el. energie, teplo, v odné, stočné, oprav a a údržba tělov ýchov ného
areálu
Suma 2013

15000

MMP-SPORT

2014 Nájemné tělocv ičen, el. energie, teplo,v odné, stočné, oprav a a údržba tělo-v ýchov ného
areálu
Suma 2014

71000

Suma 2012 - 2014

0

20000

15000

71000
106000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 25 (k žádosti č. 12)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty UNION Plzeň, Radčická 2394/4, Plzeň, IČ 00519863
(dále jen TJ Union) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Union podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve výši
146 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 37 073 Kč. Žádost je
specifikována na opravu havarijního stavu rozvodů teplé a studené vody do sprch a šaten.
TJ Union vyčíslil celkové náklady na provoz v loňském roce na částku přesahující dva
miliony Kč. TJ Union má vlastní tělovýchovné zařízení a ve svých oddílech sdružuje 629
členů všech věkových kategorií (z toho mládeže 257 sportovců). V předchozích letech
byly TJ Union z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00519863
Zdroj
ÚMO 3

Rok Název akce
2012 Náklady na prov oz tělov ýchov ných zařízení v e sportov ním areálu v Radčické ulici - teplo,
elektřina, v odné, stočné, ply n

Částka schválená
25000

ÚMO 3

2012 Náklady na prov oz tělov ýchov ných zařízení v e sportov ním areálu v Radčické ulici (teplo,
ply n, el., v oda)

50000

MMP-SPORT

2012 Teplo, el. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nákup sportov ního v y bavení, cestovné,
startov né, technické a organizační zajištění pořádaných soutěží
Suma 2012
2013 náklady na prov oz tělov ýchov ných zařízení v e sportov ním areálu v Radč ické ul. - teplo,
ply n v oda, elektřina

60000

ÚMO 3

135000
200000

MMP-SPORT

2013 Teplo, el. energie, zemní ply n, nákup sportov ního v ybav ení, cestovné, technické a
organizační zajištění pořádaných soutěží a nákup materiálu

MMP-SPORT

2013 Pov odňov é škody - na oprav u příjezdov ých cest, chodníků a prostranstv í areálu
Suma 2013

75000
345000

ÚMO 3
MMP-SPORT

2014 náklady na prov oz sportov ního areálu v Radčické ulici
2014 Teplo, el. energie, zemní ply n, v odné, stočné, materiál a práce na oprav y a údržbu, dresy ,
míče, cestov né, sportov ní vybavení, techncké a organizační zajištění pořádaných akcí
ČPV a ARF
Suma 2014

0
142000

Suma 2012 - 2014

70000

142000
622000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Union.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Union.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Union.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 26 (k žádosti č. 13)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Košutka Plzeň, občanské sdružení, Karlovarská 123/126,
Plzeň, IČ 14703785 (dále jen TJ Košutka) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Košutka podala žádost dne 29. 5. 2014 na OŠMT. Žádá od města dotaci ve výši
40 000 Kč, při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 20 000 Kč. Žádost je
specifikována na výrobu fotbalových střídaček svépomocí. TJ Košutka sdružuje ve všech
věkových kategoriích 490 členů, z toho 233 v kategorii mládeže. V předchozích letech
byly TJ Košutka z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14703785
Zdroj
Rok Název akce
rekonstrukce házenkářského hřiště, oprav a sportov ního
ÚMO 1
2012 areálu
Oslav y 100 let trv ání TJ - 40 000 Kč a činnost TJ 260 000
ÚMO 1
2012 Kč
Zajištění sportov ních aktiv it mládeže - f otbal, házená,
šachy - cestov né, pronájmy tělocvičen, nákup sport.
ÚMO 1
2012 materiálu, letní sport. soustředění mláeže
El. energie, ply n, v odné, stočné, nájmy , cestovné,
startov né, rozhodčí, údržba, oprav y , sportov ní vyvbavení,
MMP-SPORT
2012 oslav y 100 let TJ, soustředění
Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při
MMP-SPORT
2012 TJ a SK v Plzni
Suma 2012
ÚMO 1

2013

ÚMO 1

2013

ÚMO 1

2013

MMP-SPORT

2013

ÚMO 1

2014

ÚMO 1

2014

ÚMO 1

2014

MMP-SPORT

2014

ÚMO 1

2014

přeložka v odov odního řadu DN 150
Na sportov ní činnost "nejv ětšího organizov aného sportu v
MO Plzeň 1" a na doprav u mládeže na utkání, na sportov ní
v y bavení
Fotbalov ý turnaj pro ŽŠ z MO Plzeň 1 - příprav a hrací
plochy , rozhodčí, pitný režim pro děti, nákup cen
(poháry ,medaile,indiv iduální ocenění jednotliv ých talentů)
Zemní ply n, el. energie, v odné, stočné, nájemné sportov išť,
cestov né, startov né, rozhodčí, údržba a oprav y sport.
areálu, nákup sportov ního v y bavení, náklady na
soustředění mládeže, registrační poplatky , školení
Suma 2013
v ýstavba objektu dětské šatny v areálu f otbalov ého hřiště,
ulice Vinická, Plzeň
f otbalov ý turnaj pro děti ze základních škol - Talent
Sev erního předměstí - poháry , medaile, diplomy , pitný
režim apod.
činnost sportov ního oddílu - doprav a, pronájem sportov išť,
rozhodčí, údržba, energie
Zemní ply n, el. energie, v odné, stočné, nájemné sportov išť,
cestov né, startov né, rozhodčí, údržba a oprav y
sport.areálu, nákup sportov ního v ybavení, náklady na
soustředění mládeže, licence
v ýstavba objektu dětské šatny v areálu f otbalov ého hřiště,
ulice Vinická, Plzeň

ÚMO 3

2014

v y bavení f otbalov ého oddílu sportov ními pomůckami

2014

oprav a zázemí TJ - rekonstrukce šaten, rekonstrukce
hřiště, oprav y v stupu a kanalizace

ÚMO 1

Suma 2014
Suma 2012 2014

Částka schválená
500000
25000

5000

60000
344000
934000
100000

100000

8000

40000
248000
0

0
30000

96000
0
0
0
126000
1308000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Košutka.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Košutka.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Košutka.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 27 (k žádosti č. 17)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné Jednoty Prazdroj Plzeň, o.s., Na Roudné 374/55, Plzeň,
IČ 45333416 (dále jen TJ Prazdroj) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a
odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Prazdroj podala žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá
od
města dotaci
v celkové výši 200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 185 500 Kč.
Žádost je specifikována na opravu střechy skladu antuky. V oddílech tenisu TJ Prazdroj
sdružuje 167 sportovců kategorie mládeže z celkového počtu 549 členů. V předchozích
letech byly TJ Prazdroj z finančních prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45333416
Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 1

2012 pronájmy haly , tělocv ičen pro tenis, kopanou, badminton, kanoisté
2012 Sportov ní dopoledne MŠ v tenisov ém areálu, zákl. pohy bov é dov ednosti, postřehov é
hraní s tenis. raket. a míčky za dohl. tenis. trenérů
2012 Vodné, stočné, ply n, elektřina, sv oz TKO, teplo, oprav y areálu, hav arijní přív od v ody ,
oprav a střechy , rošty ang. dv orků, oprav a klubovny
Suma 2012

MMP-SPORT

ÚMO 1
MMP-SPORT

MMP-SPORT
ÚMO 1
Suma 2012 - 2014

2013 Věkov á kategorie mládež: tenis - pronájem tenisov é haly , kopaná - pronájem tělocv ičny ,
kanoisté - pronájem tělocv ičny
2013 El. energie, zemní ply n, teplo, TUV, v odné, stočné, sv oz TKO, oprav y a údržba
sportov ních areálů, oprav a izolací a střech
Suma 2013
2014 El. energie, zemní ply n, teplo, TUV, v odné, stočné, sv oz TKO, oprav y a údržba
sportov ních areálů, oprav a izolací a střech, nájem tělov ýchov ných zařízení
2014 pronájem hal a tělocv ičen pro badminton, tenis, kopanou, kanoisty , pronájem posilov ny
Suma 2014

Částka schválená
23000
15000
200000
238000
30000
170000
200000
116 000
0
0
438000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Prazdroj.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Prazdroj.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Prazdroj.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 28 (k žádosti č. 20)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lhota, o.s., Kolem Zahrad 158/15, Plzeň,
IČ 18239056 (dále jen Sokol Lhota) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokol Lhota podal žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 200 000 Kč
při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 500 000 Kč. Žádost je specifikována na
opravu travnaté hrací plochy fotbalového hřiště. Členskou základnu v oddílech kopané,
tenisu, volejbalu, nohejbalu a pohybových her žákyň tvoří 204 dospělých sportovců a 82
členů v kategorii mládeže. Jedná se o jediný sportovní víceúčelový areál pro veřejnost
v MO Plzeň 10. V předchozích letech byly Sokolu Lhota z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 18239056
Zdroj
Rok Název akce

Částka schválená

ÚMO 10

2012 Pořádání plesu

ÚMO 10
MMP-SPORT

2012 Vánoční besídka roztleskáv aček
2012 Prov ozní energie, v odné, stočné, oprav y a údžba sportov ního areálu, nájemné,
sportov ní v ybavení
Suma 2012

1300
130000

ÚMO 10
ÚMO 10

2013 Neinv estiční dotace na podporu sportu
2013 Neinv estiční dotace na akce "Lhotský bál" a "Lhotské léto"

120000
20000

MMP-SPORT

2013 Vodné, stočné, prov ozní energie, oprav a a údržba sportov ního areálu, nájemné tv
zařízení, oprav a v odního zdroje, nákup sportov ních prv ků pro v eřejnost,vyvážení
septiku, oprav a oplocení are.,
Suma 2013

100000

Suma 2014

0
381300

Suma 2012 - 2014

10000

141300

240000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Sokol Lhota z důvodu nedoložení vlastnického vztahu k majetku.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Sokol Lhota.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Sokol Lhota.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 29 (k žádosti č. 21)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost SK PLZEŇ 1894 o.s., Úslavská 75, Plzeň, IČ 00479535 (dále jen SK 1894)
o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů sportovních
zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SK 1894 podal žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 150 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 45 000 Kč. Žádost je specifikována na opravu
havarijního stavu budovy šaten. SK 1894 sdružuje celkem 210 sportovců, z toho 175
členů v kategorii mládeže. V předchozích letech byly SK 1894 z finančních prostředků
města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00479535
Zdroj
Rok Název akce
ÚMO 2
MMP-SPORT

2012 údržba areálu, organizov ání sportov ních akcí, nákup materiálu
2012 Oprav a a údržba sport. areálu, el.energie, zemní ply n, v odné, stočné, sportov ní
v y bavení, nájemné TV zařízení, startov né,nákup sportov ních potřeb
Suma 2012

ÚMO 2

2013 soutěže dětí do 10ti let

ÚMO 2
MMP-SPORT

2013 údržba areálu, sportov ní materiál, sportov ní akce
2013 Prov ozní náklady , oprav y a údržba sportov ního areálu, el. energie, zemní ply n, v odné,
stočné, nákup sport. potřeb, nájemné tv zařízení, startov né
Suma 2013

ÚMO 2
ÚMO 2

2014 údržba, sportov ní akce, sportov ní materiál
2014 soutěže pro děti do 10ti let

MMP-SPORT

2014 Prov ozní náklady , oprav y a údržba sportov ního areálu, el. energie, zemní ply n, teplo,
v odné, stočné, odv oz odpadu
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka schválená
25000
60000
85000
5000
50000
40000
95000
0
0
44000
44000
224000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro SK 1894.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro SK 1894.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro SK 1894.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 30 (k žádosti č. 24)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, o.s., České údolí P.O. BOX 44, Plzeň,
IČ 14704471 (dále jen Jezdecký klub) o poskytnutí finanční dotace z grantu Opravy,
údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Jezdecký klub podal žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 70 000 Kč
při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 30 000 Kč. Žádost je specifikována na
opravu haly, vrat, omítek a nátěrů. Provozní náklady v roce 2013 dosáhly výše 1 027 000
Kč. V Jezdeckém klubu se závodně věnuje jezdectví celkem 20 sportovců, z toho v
kategorii mládeže 7 jezdců. V předchozích letech byly z finančních prostředků města
poskytnuty Jezdeckému klubu dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 14704471
Zdroj

Rok Název akce

MMP-SPORT

2012 Organizační a technické zabezpečení Jarní ceny a Velké ceny MP,
startov né, doprav a a ustájení koní na soutěžích, oprav a střechy
Suma 2012

80000

ÚMO 3

2013 technické zajištění jezdeckých soutěží probíhajíc ích v areálu, startovné
a doprav né dětí a juniorů

100000

MMP-OŽP

2013 "Zelená jízdárna - II. etapa"

130000

MMP-SPORT

2013 Technické a organizační zajištění44. Jarní ceny Slav ie VŠ Plzeň,
Velké ceny města Plzně 2013, startov né, doprav a a ustájení koní při
záv odech, oprav y , údržba a prov oz sport. areálu
Suma 2013

ÚMO 3
MMP-SPORT

2014 technické zajištění soutěží, startov né, doprav né, údržba areálu
2014 Technické a organizační zajištění 45. Jarní ceny Slav ie VŠ Plzeň,
Velké ceny města Plzně 2014, Zpč. Dressage Challenge 2014,
startov é, oprav y, údržba areálu
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka schválená

80000

40000

270000
0
113000

113000
463000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Jezdecký klub.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Jezdecký klub.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Jezdecký klub.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 31 (k žádosti č. 25)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Petřín, Koterovská 604/133, Plzeň, IČ 49779125
(dále jen TJ Sokol Petřín) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Petřín podala žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
160 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 40 000 Kč. Žádost je
specifikována na částečnou výměnu oken v tělocvičně. Celkové náklady na provoz
sportovního areálu a sportovní činnost v loňském roce dosáhly částky 650 000 Kč.
Sportovci lehkoatletického oddílu (94 dospělých, 229 členů mládeže) v juniorské
kategorii trvale obsazují přední místa na mistrovství ČR i na mezinárodních závodech.
V oddílu sokolské všestrannosti pravidelně sportuje 100 členů v kategorii dospělých
i žactva. V předchozích letech byly TJ Sokol Petřín z finančních prostředků
města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 49779125
Zdroj
ÚMO 2

Rok Název akce
2012 šermířské ochranné pomůcky pro trenéry

Částka schválená
3000

MMP-SPORT

2012 El. energie, ply n, v odné, stočné, nájem TV zařízení, cestov né, rev ize a oprav a nářadí,
náčiní

ÚMO 2

2013 startov né, jízdné, oprav y nářadí, údržba areálu

15000

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, cestov né, rev ize a oprav a
sportov ního nářadí a náčiní
Suma 2013

30000

MMP-SPORT

2014 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, nájemné tv zařízení, cestov né, rev ize a oprav a
sportov ního nářadí a náčiní
2014 startov né, jízdné, oprav y nářadí, údržba areálu, nákup terče
Suma 2014

79000

Suma 2012

ÚMO 2
Suma 2012 - 2014

50000
53000

45000

0
79000
177000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Petřín.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Petřín.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Petřín.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 32 (k žádosti č. 26)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Koterov, Koterovská náves 7, Plzeň,
IČ 00479543 (dále jen TJ Sokol Koterov) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Koterov podala žádost dne 30. 5. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
156 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 52 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu podlahy sokolovny a laviček. TJ má vlastní tělovýchovné
zařízení, v oddílech sokolské všestrannosti, tenisu a florbalu pravidelně sportuje 169
žáků, dorostenců a juniorů a 67 dospělých.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města TJ Sokol Koterov poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00479543
Zdroj

Rok Název akce

MMP-SPORT

2012 Energie, sport. v y bav ení, oprav y a údržba, startov né

Částka schválená
Suma 2012

ÚMO 2

2013 rekonstrukce oken v sokolov ně

ÚMO 2
MMP-OPP

2013 rekonstrukce oken v sokolov ně
2013 oprav a oken sálu budov y sokolov ny v Plzni- Koterov ě

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, startov né, oprav a a údržba sportov ního areálu,nákup
sportov ního v y bavení
Suma 2013

ÚMO 2

2014 kompletní oprav a průčelí budov y sokolov ny

MMP-SPORT

2014 El. energie, zemní ply n, startov né, oprav a a údržba sportov ního areálu, nákup
sportov ního v y bavení, oprav a f asády
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

5000
5000
48000
70000
300000
10000
428000
0
7000
7000
440000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Koterov.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Koterov.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Koterov.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 33 (k žádosti č. 28)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Plzeň-Hradiště o. s., Plzeňská cesta 27/101,
IČ 45330875, (dále jen TJ Sokol Hradiště) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Hradiště podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
70 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 18 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu oplocení hřiště. Celoroční náklady na provoz tělovýchovného
zařízení v roce 2013 dosáhly částky 466 000 Kč. V tělovýchovné jednotě aktivně sportuje
167 členů, z toho 75 sportovců v kategorii mládeže. V dané lokalitě se jedná o jediné
tělovýchovné zařízení. V předchozích letech byly z finančních prostředků města TJ Sokol
Hradiště poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45330875
Zdroj
Rok Název akce

Částka schválená

ÚMO 2

2012 energie, v odné a stočné, údržba

35000

MMP-OŽP
MMP-SPORT

2012 Úprav a trav naté plochy u jezu v Hradišti, na pozemku p.č. 124 v k.ú.Hradiště
2012 Energie, oprav y a údržba, v ýměna oken, oplocení, oprav a soc. zařízení a šaten

12000
25000

ÚMO 2
ÚMO 2

2013 oprav a herního prv ku v četně přilehlých prostor před sokolov nou v Hradišti
2013 letní f estiv al

MMP-SPORT

2013 Prov ozní energie, oprav y a údržba tv zařízení, v odné, stočné, sv oz TKO

Suma 2012

ÚMO 2

2014 energie, v odné a stočné, oprav a střechy sokolov ny

MMP-SPORT

2014 Prov ozní energie, oprav y a údržba tv zařízení, v odné, stočné, sv oz TKO

Suma 2012 - 2014

72000
42350
40000

Suma 2013

20000
102350
0

Suma 2014

41000
41000
215350

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Hradiště.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Hradiště.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Hradiště.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 34 (k žádosti č. 30)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Plzeň – Litice, o.s., K Roli 344/1, Plzeň, IČ 41636392
(dále jen TJ Litice) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Litice podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 70 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 20 210 Kč. Žádost je specifikována na opravu
přístupové cesty. Celkové náklady na činnost TJ Litice v roce 2013 dosáhly výše
1 600 000 Kč. V současné době v TJ Litice aktivně sportuje 307 členů, z toho je 212
v kategorii mládeže. TJ Litice je v dané lokalitě jediným tělovýchovným subjektem,
kde se mohou občané a především mládež, pravidelně závodně i rekreačně věnovat
tělovýchově. V předchozích letech byly TJ Litice z finančních prostředků města
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 41636392
Zdroj
Rok Název akce

Částka schválená

ÚMO 6

2012 Příspěv ek na úprav y sportov ního zařízení

MMP-SPORT

2012 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, cestovné, rozhodčí, nájemné TVzařízení,
startov né, sport. v ybavení, údržba sv épomocí,náborov ý turnaj
Suma 2012

ÚMO 3

2013 celostátní soutěže mládežnických družstev v poz.hokeji

ÚMO 6

2013 Příspěv ek na obnov u tráv níku a oplocení hřiště kopané, oprav u zav lažov ání na hřišti
PH, zv lažov ání kurtu, údržba dětského hřiště a sportov ní činnost mládeže, ev .další
úprav a a oprav y
2013 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné nákup materiálu na údržbu sport. zař. sv épomocí,
cestov né, rozhodčí,v klady do turnajů, náborov ý turnaj mládeže
Suma 2013

150000

2014 celostátní soutěže žactv a a dorostu v pozemním hokeji
2014 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, oprav y , nákup materiálu na údržbu sport.
zař.,údržba f irmou, cestov né, rozhodčí, startov né, vklady do turnajů, náborov ý turnaj
mládeže, nájemné tv zařízení, nákup sport. potřeb
Suma 2014

0
95000

MMP-SPORT

ÚMO 3
MMP-SPORT

Suma 2012 - 2014

150000
60000
210000
10000

40000
200000

95000
505000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Litice.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Litice.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Litice.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 35 (k žádosti č. 31)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty ČSAD Plzeň, Klatovská třída 1541/95, IČ 40525767, (dále
jen TJ ČSAD) o poskytnutí finanční dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ ČSAD podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 60 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 30 000 Kč. Žádost je specifikována na opravu
sociálního zařízení loděnice. V TJ ČSAD sportuje 200 členů, z toho 140 v kategorii
mládeže. Roční rozpočet se pohybuje okolo 190 000 Kč.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro TJ ČSAD poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 40525767
Zdroj
ÚMO 2

Rok Název akce
2012 činnost oddílu kanoistiky

ÚMO 3

2012 Výdaje na přeprav né osob a lodí v soutěžích, startov né a uby tov ání při akcích a,
nájemné a tělov ýchov ných zařízení
2012 Výdaje na přeprav né osob a lodí v soutěžích, startov né a uby tov ání při akcích
2012 Nájemné TV zařízení, cestov né sportov ců a přeprav né lodí, startov né,uby tování při
účasti v soutěžích,oprav a a údržba objektu loděnice
Suma 2012
2013 celoroční činnost, doprav a, startov né, uby tování

ÚMO 3
MMP-SPORT

ÚMO 2
ÚMO 3

Částka schválená
5000
0
20000
15000
40000
15000

2013 Výdaje na prov oz, údržbu a oprav y loděnice TJ, přeprav né osob a lodí na soutěže a
akce
Suma 2013
2014 činnost oddílu kanoistiky

10000

MMP-SPORT

2014 Nájemné TV zařízení, el. energie, oprav a a údržba objektu loděnice, úprav a rozv odu
elektroinstalace v loděnici

38000

ÚMO 3

2014 prov oz, údržba a oprav a loděnice TJ,přeprav né osob a lodí na akce

0
38000

ÚMO 2

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

25000
0

103000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ ČSAD.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ ČSAD.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ ČSAD.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 36 (k žádosti č. 32)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost SK SENCO Doubravka o.s., Chrástecká 2470/19, Plzeň, IČ 45333971 (dále jen
SK SENCO) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů
sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SK SENCO podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 200 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 293 563 Kč. Žádost je specifikována na
odstranění havarijního stavu šaten pro mládež. Náklady na provoz, údržbu a sportovní
činnost mládežnických oddílů v loňském roce dosáhly výše 2 082 000 Kč. V oddílech
kopané se sportu aktivně věnuje 341 žáků a dorostenců, mužů je 244. V předchozích
letech byly z finančních prostředků města SK SENCO poskytnuty dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45333971
Zdroj
ÚMO 3
ÚMO 4

Rok Název akce
2012 Sportov ní činnost mládeže - doprav a na zápasy , sporotov ní v ybavení, turnaje
2012 doprav a na mistrov ská utkání, sportov ní vybavení, energie

ÚMO 4
MMP-SPORT
MMP-SPORT

ÚMO 3

2012 Oprav a tribuny
2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ a SK v Plzni
2012 Pronájem tělov ýchov ných zařízení, údržba hracích ploch, oprav y , údržba areálu, v y bavení,
teplo, energie, v odné, stočné
Suma 2012
2013 doprav a na mistrov ské zápasy mládeže, sportov ní v y bavení mládeže, prov oz a údržba
areálu
2013 nákup pohárů, cen a medailí na turnaj starších základen Senco Dataexpert Cup
2013 El. energie, v odné, stočné, teplo, cestov né, oprav a a údržba sportov ního areálu, startov né,
nájemné tv zařízení a šaten, sportov ní v ybavení mládeže, technické a organizační zajištění
pořádaných soutěží, náklady na soustředění mládeže, nájem šaten, prací p
Suma 2013
2014 sportov ní činnost mládeže-doprav a na utkání,v ybavení,startovné

ÚMO 4
ÚMO 4

2014 v ýdaje na prov oz a údržbu areálu
2014 zřízení zateplení střechy šaten v hlav ní tribuně

70000
115000

ÚMO 4
MMP-SPORT

2014 příspěv ek na turnaj mládeže - 14.ročník SENCO MINI CUP JUNIOR 2014
2014 El. energie, v odné, stočné, teplo, cestov né, oprav a a údržba sportov ního areálu, startov né,
nájemné tv zařízení a šaten, sportov ní v ybavení mládeže, rozhodčí, prací prostředky
Suma 2014

0
150000

ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-SPORT

Suma 2012 - 2014

Částka schválená
30000
10000
110000
773000
420000
1343000
50000
5000
440000

495000
0

335000
2173000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro SK SENCO.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro SK SENCO.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro SK SENCO.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 37 (k žádosti č. 33)

1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň Karlov, Na Pomezí 22, Plzeň, IČ 00520161, (dále
jen TJ Sokol Plzeň Karlov) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
TJ Sokol Plzeň Karlov podala žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 100 000 Kč. Žádost je
specifikována na demontáž a sanaci obvodových zdí. V TJ Sokol Plzeň Karlov se aktivně
věnuje sportovní činnosti 73 členů, z toho 11 v kategorii mládeže.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro TJ Sokol Plzeň Karlov
poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za IČO 00520161
Zdroj
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 Elektřina, v odné, stočné, oprav y a údržba budov y

MMP-SPORT

2013 El. energie, v odné, stočné, oprav y a údržba sportov ního areálu

Částka schválená
5000
Suma 2012

5000

Suma 2013

5000
5000

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

0
10000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro TJ Sokol Plzeň Karlov.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro TJ Sokol Plzeň Karlov.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Plzeň Karlov.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 38 (k žádosti č. 34)

1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Kanoistického klubu Škoda Plzeň, Štruncovy sady 3, IČ 45331910, (dále
jen KC Škoda) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů
sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
KC Škoda podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 200 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 1 500 000 Kč. Žádost je specifikována na
rekonstrukci loděnice kanoistického oddílu. KC Škoda má 36 dospělých členů.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro KC Škoda poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 00520161
Zdroj
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 Elektřina, v odné, stočné, oprav y a údržba budov y

Částka schválená
5000
Suma 2012

MMP-SPORT

2013 El. energie, v odné, stočné, oprav y a údržba sportov ního areálu

5000
Suma 2013
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

5000

5000
0
10000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro KC Škoda.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro KC Škoda.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro KC Škoda.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 39 (k žádosti č. 37)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Sportovního klubu policie Rapid Sport o.s., Na Lopatárně 37/14, Plzeň,
IČ 64355063 (dále jen SKP Rapid Sport) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba
a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SKP Rapid Sport podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
200 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 50 000 Kč. Žádost je
specifikována na odstranění havarijního stavu vodovodní přípojky a opravu střech.
Předpokládané celkové náklady by měly v roce 2014 dosáhnout výše cca 1 930 000 Kč.
V SKP Rapid Sport je mezi aktivně sportujícími zastoupena mládež 205 sportovci,
dospělých sportovců je 403.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro SKP Rapid Sport poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 64355063
Zdroj

Rok Název akce

ÚMO 4

2012 pronájmy tělocv ičen, sportov ní materiál, prov ozní náklady a údržba, v odné, stočné,
startov né, licenční poplatky , rozhodčí, cestov né, nákup sport. materiálu, pronájmy ...

ÚMO 4

2012 Fotbalov ý turnaj pro děti 2. ročník memoriálu Petra Žitnika

3000

MMP-SPORT

2012 Nájemné tělocv ičen, doprav a, startov né, licenční poplatky, rozhodčí, nákup sportov ních
potřeb, energie, v odné, stočné, oprav y a údržba

5000

Suma 2012
2013 pronájem tělocv ičen, sportov ní materiál, nákup sportov ního materiálu, pronájmy TVZ,
startov né a licenční poplatky , rozhodčí, cestov né, doprav né, prov ozní náklady a údržba
hřišť, v odné, stočné, pořádání prav idelného f otbalov ého turnaje pro děti
2013 Nájemné tv zařízení, cestov né, startov né, licenční poplatky, rozhodčí, nákup sportov ních
potřeb, prov ozní energie, v odné, stočné, oprav y a údržba sport. areálu
Suma 2013

28000
22000

2014 nájemné tělov ýchov ných zařízení
2014 Nájemné tv zařízení, cestov né, startov né, licenční poplatky, rozhodčí, nákup sportov ních
potřeb, prov ozní energie, v odné, stočné, oprav y a údržba sport. areálu

10000
50000

ÚMO 4

MMP-SPORT

ÚMO 4
MMP-SPORT

Částka schválená

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

20000

25000
47000

60000
135000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro SKP Rapid Sport.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro SKP Rapid Sport.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro SKP Rapid Sport.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 40 (k žádosti č. 38)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Radobyčice, Sportovní 133, IČ 40523390, (dále
jen Sokol Radobyčice) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokol Radobyčice podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
100 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 60 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu sociálního zařízení a topení. V dané lokalitě je to jediné
tělovýchovné zařízení a sportu se zde aktivně věnuje 86 členů, z toho 16 v kategorii
mládeže.
V předchozích letech byly Sokolu Radobyčice z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 40523390
Zdroj
ÚMO 3
ÚMO 3

Rok
2012
2012

Název akce
v ýměna oken
Volnočasov é aktiv ity neorganizov aných dětí a mládeže

Částka schválená
40000
7000

MMP-SPORT

2012

Elektřina, teplo, v odné, stočné, ply n, sv oz TKO, oprav y a údržba, nákup s port.
potřeb, www stránky , registrace, antuka
Suma 2012

ÚMO 3

2013

MMP-SPORT

2013

ÚMO 3

2014

Suma 2012 2014

15000

v ýměna zby lých oken

62000
80000

El. energie, teplo, v odné, stočné, zemní ply n, nákup sportov ních potřeb, nákup
antuky
Suma 2013
v ýstavba hřiště, v ýměna radiátorů,dv eří, oprav a šaten,parket

5000
85000
0

Suma 2014

0
147000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Sokol Radobyčice.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Sokol Radobyčice.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Sokol Radobyčice.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 41 (k žádosti č. 40)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Sportovně střeleckého klubu Plzeň - Slovany, Rabštejnská 2361/16, IČ 45330824,
(dále jen SSK Slovany) o poskytnutí dotace z grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních
klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
SSK Slovany podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši 100 000 Kč při
předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 30 000 Kč. Žádost je specifikována na opravu
bezpečnostních stěn, střechy a fasády střelnice na Košutce. SSK Slovany má 63
členů, z toho 11 v kategorii mládeže a předpokládá celkové roční náklady na energie
ve výši 80 000 Kč.
V předchozích letech byly z finančních prostředků města pro SSK Slovany poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 45330824
Zdroj

Rok Název akce

MMP-SPORT

2012 Výstav ba rekonstrukce a přestav ba sportov ních zařízení při TJ
a SK v Plzni

MMP-SPORT

2012 El. energie

ÚMO 1

2013 Terčov ý materiál

MMP-SPORT

2013 El. energie pro v y tápění střelnice

Částka schválená

5000
Suma 2012

5000
5000

Suma 2013

10000
30000

5000

MMP-SPORT

2014 El. energie pro v y tápění střelnice

ÚMO 1

2014 sportov ní činnost - terčov ý materiál, údržba střelnice,
protihlukov á opatření
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0

5000
35000
50000

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro SSK Slovany.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro SSK Slovany.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro SSK Slovany.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

Příloha č. 4 návrhu usnesení ZMP-RadR/1 ze dne 12. 6. 2014

Důvodová zpráva č. 42 (k žádosti č. 42)
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Plzeň Červený Hrádek, Červenohrádecká 27,
IČ 41636317 (dále jen Sokol Červený Hrádek) o poskytnutí dotace z grantu Opravy,
údržba a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sokol Červený Hrádek podal žádost dne 2. 6. 2014 na OŠMT. Žádá o dotaci ve výši
150 000 Kč při předpokládané finanční spoluúčasti ve výši 38 000 Kč. Žádost je
specifikována na opravu pláště tělocvičny. Sokol Červený Hrádek má 320 členů, z toho
27 v kategorii mládeže. V předchozích letech byly z finančních prostředků města
poskytnuty pro Sokol Červený Hrádek dotace (čerpáno z informačního systému města ke
dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za IČO 41636317
Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 4
ÚMO 4

2012 podpora akce "Pochod pro rodiče s dětmi (Hrádecká 20)"
2012 oprav a f asády tělocv ičny, prov ozní náklady

MMP-SPORT

2012 Elektřina, ply n, v odné, stočné

Částka schválená
3500
20000
10000
Suma 2012

ÚMO 4

2013 energie spojené s prov ozem budov y

ÚMO 4

2013 statické zabezpečení zadní části objektu, oprav a lokálních poškození pláště v zadní
části objektu

MMP-SPORT

2013 El. energie, zemní ply n, v odné, stočné, oprav a podlahy
2014 energie spojené s prov ozem budov y (el. energie, v oda, ply n)
2014 statické zabezpečení štítů budov y

110000
50000
120000

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

70000
20000

Suma 2013
ÚMO 4
ÚMO 4

33500
20000

170000
313500

RMP na základě návrhu komise pro sport a mládež nedoporučuje ZMP schválit poskytnutí
dotace pro Sokol Červený Hrádek.
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnout dotaci pro Sokol Červený Hrádek.
4. Navrhované varianty řešení
Neschválit poskytnutí dotace pro Sokol Červený Hrádek.
5. Doporučená varianta řešení
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů)
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 168 ze dne 24. 4. 2014 – rozdělení přebytku rozpočtu města Plzně.
Usnesení RMP č. 546 ze dne 15. 5. 2014 – vyhlášení grantu Opravy, údržba a odstranění
havarijních stavů sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.

