DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí dotací v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018 jednotlivým
žadatelům.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Poskytnutí dotací v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018 (úplné znění žádosti
– viz příloha č. 1) vyhlásil Odbor sportu MMP dne 17. 10. 2017 zveřejněním na úřední desce
města.
V rozpočtu statutárního města Plzně na rok 2018 byla pro tuto oblast vyčleněna finanční částka ve
výši 10 175 000 Kč a 400 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců v rámci schváleného
rozpočtu SPORT MMP.
Vyhlášení dotačního programu bylo současně oznámeno sdruženým tělovýchovným subjektům
v Plzeňské sportovní unii a České obci sokolské elektronickou formou. Současně byla sportovní
veřejnost informována touto cestou i o přijetí usnesení Rady města Plzně č. 1099 ze dne
17. 10. 2017 - Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2018.
Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 31. 1. 2018. K tomuto termínu přijal Odbor
sportu MMP 182 žádostí o dotaci na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (viz příloha
č. 2). Odbor provedl formální a předběžnou kontrolu žádostí a zpracoval tabulky, kde byly
uvedeny identifikační údaje u jednotlivých žadatelů a dotační historie. Všechny žádosti byly
předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Komise pro sport
a mládež RMP na základě hlasování doporučila k udělení dotace celkem 170 žádostí
v celkové výši 10 175 000 Kč. Udělení dotace nebylo doporučeno u žádostí č. 51, 63, 71, 73,
83, 114, 148, 152, 153, 169, 173 a 178 na základě hlasování členů Komise pro sport a mládež
Rady města Plzně. Při návrhu rozdělení finančních dotací a návrhu na vyřazení dotací bylo
využito Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2018
a přihlédnuto k podmínkám vyhlášeného dotačního programu.
Ke svému doporučení přijala Komise pro sport a mládež RMP dne 7. 2. 2018 závěrečné
usnesení č. 1/2018, jehož plné znění je uvedeno v příloze č. 3 tohoto návrhu usnesení.
Návrh usnesení na poskytnutí dotací v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018,
včetně důvodové zprávy s přílohami, byl Odborem sportu MMP zpracován v souladu s usnesením
a doporučením Komise pro sport a mládež RMP. Rada města Plzně v souladu s usnesením č. 194
ze dne 22. 2. 2018 doporučila schválit ZMP poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
včetně podpory handicapovaných sportovců.
Přílohu č. 4 tvoří dílčí důvodové zprávy k žádostem, které jsou předmětem tohoto návrhu
usnesení.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnout dotace v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018 jednotlivým
žadatelům včetně podpory handicapovaným sportovcům.
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4. Navrhova né varianty ře š e ní
Poskytnout dotace žadatelům dle bodu II. návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Podle bodu 4. tohoto usnesení.
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

Je kryto schváleným rozpočtem.
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. 1099 ze dne 17. 10. 2017 - vyhlášení dotačního programu na podporu
sportu a tělovýchovy pro rok 2018 včetně zásad pro poskytování dotací.
Usnesení RMP č. 194 ze dne 22. 2. 2018 – poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
včetně podpory handicapovaných sportovců
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že žádný ze žadatelů o poskytnutí dotace nemá vůči městu
Plzeň závazky po lhůtě splatnosti.
10.

Přílo hy :

1. Žádost o dotaci na podporu sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018
2. Přehled přijatých žádostí o dotaci
3. Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 1/2018 ze dne 7. 2. 2018 + prezenční listina
4. Důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení
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