DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu (usnesení ZMP č. 524
ze dne 14. 12. 2017) Odboru sportu – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok
2018 ve výši 1 000 tis. Kč žadateli: KREUZIGER project s.r.o., se sídlem Pod Jezírkem 2194/14,
323 00 Plzeň, IČO: 05964296 (dále jen KREUZIGER project).
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
KREUZIGER project požádal dne 25. 1. 2018 o finanční příspěvek na podporu projektu
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2018 (dále jen MČR)
o 1 000 tis. Kč. Komise pro sport a mládež tuto žádost projednala dne 7. 2. 2018 na svém
jednání.
MČR se bude konat ve dnech 23. a 24. 6. v Plzni. Vítěz jednotlivých závodů se stává mistrem
republiky a po celý následující rok reprezentuje svoji zemi v mistrovském dresu. V průběhu
mistrovství se očekává účast trojnásobného mistra světa a také aktuálně největší hvězdy
světové cyklistiky Petera Sagana. Kromě něj budou moci diváci fandit dalším profesionálním
cyklistům z Česka (Romanu Kreuzigerovi, Zdeňku Štybarovi, Leopoldu Königovi, Petru
Vakočovi) a Slovenska (Jurajovi Saganovi, Michaelu Kolářovi, Eriku Baškovi), kteří se
pravidelně účastní nejprestižnějších cyklistických závodů jako jsou Tour de France, Giro
d‘Italia, Vuelta a España apod. Závodu se bude účastnit cca 350 závodníků, z toho cca 160
účastníků patří do mládežnických kategorií. Hlavní místem konání akce se stane prostranství
před OC Tesco Rokycanská, kde rovněž bude start i cíl závodů. Během MČR bude probíhat
řada akcí pro děti a dospělé bohatý doprovodný program (prezentace sportovních klubů
města, bezpečnost jízdy na kole, BESIP, koncerty, dětská vystoupení, autogramiáda
významných sportovců aj.).
Cílem této sportovní události je přivézt do města vrcholnou sportovní akci, která by měla
napomoci obnovit cyklistickou tradici. Neméně významným přínosem závodů je vždy velká
účast diváků, kterým se město může prezentovat jako atraktivní lokace, kam je dobré se
vracet.
Trasa závodu vede přes tyto obce: Plzeň - Červený Hrádek – Dýšina – Kyšice – Letkov –
Plzeň Božkov, přičemž start i cíl bude v místě OC Plzeň Rokycanská. Mapa této trasy je
součástí prezentace (příloha č. 2). Trasa a uzavírky na komunikacích jsou v současné době
projednávány s dotčenými orgány (MMP – dotčené odbory, SVS mP, Mětská policie, Policie
ČR, PMDP).
Akce se koná pod záštitou Českého olympijského výboru, Českého svazu cyklistiky,
hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně. Plzeňský kraj toto MČR a SR podpoří
částkou
500 tis. Kč. Celkový rozpočet této sportovní události je ve výši přibližně
5 700 tis. Kč.

Náklady
Přípravné práce
Technické zajištění akce
Energie a spotřeba
Personální náklady
PR a komunikační podpora
Ostatní náklady + rozpočtová rezerva

800 000 Kč
2 310 000 Kč
265 000 Kč
380 000 Kč
1 385 000 Kč
550 000 Kč

NÁKLADY CELKEM

5 690 000 Kč

V předchozích letech nebyly KREUZIGER project z finančních prostředků města poskytnuty
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy).
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí individuální dotace KREUZIGER project.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
RMP navrhuje ZMP schválit poskytnutí dotace individuální dotace KREUZIGER project ve výši
1 000 tis. Kč na podporu projektu MČR v cyklistice 2018.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Poskytnout dotaci podle bodu 4. této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky ře š e ní a možnos ti finančního
nás le dný c h, napřík la d provo zn íc h nákladů)

krytí

(vče tně

vš e ch

Finanční krytí poskytnutí dotace je zajištěno schváleným objemem rozpočtu transferů Odboru
sportu pro rok 2018.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis í
Usnesení ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017 – rozpočet města Plzně na rok 2018.
Usnesení RMP č. 193 ze dne 22. 2. 2018 – poskytnutí individuální dotace pro rok 2018.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že žadatel o poskytnutí dotace nemá vůči městu Plzeň
závazky po lhůtě splatnosti.
10.

Přílo hy :

Příloha č. 1: Žádost KREUZIGER project ze dne 25. 1. 2018.
Příloha č. 2: Prezentace projektu

