DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz, z.s. na konání
Mistrovství České republiky.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň podporuje sportovní organizace a snaží se poskytovat vhodné podmínky k jejich
provozu. Odbor sportu pravidelně vypisuje dotační titul na podporu tělovýchovy a sportu, kde je
možno žádat o finanční podporu na provoz klubu nebo na sportovní akce. Od roku 2018 Odbor
sportu vytvořil kategorii Plzeňské tréninkové centrum mládeže, kde bylo v roce 2018 podpořeno
9 subjektů. Jedním z nich byl i Západočeský badmintonový svaz, z.s. Západočeský badmintonový
svaz sdružuje všechny oddíly v tomto sportu působící na území města Plzně a v roce 2018
zaznamenal spousty vynikajících úspěchů včetně zisku medailí z MČR a jiných prestižních akcí.
Tento subjekt požádal svaz v roce 2018 o možnost uspořádat na území města Plzně Mistrovství
České republiky v badmintonu. Mistrovství republiky je nejprestižnější sportovní akce v
badmintonu na území ČR a jeho konání na území města Plzně je velmi atraktivní sportovní
událostí. Od počátku jednání o konání této akce subjekt informoval vedení města a domlouval
možnost a výši podpory. Tehdejším vedením města byla přislíbena finanční dotace na úhradu
části nákladů ve výši 200 tis. Kč. Pořadatel na akci získal záštitu primátora města Plzně.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zapracovat finanční krytí akce do rozpočtu města Plzně na rok
2019, tak Odbor sportu poskytne finanční podporu formou individuální dotace ve spolupráci
s Kanceláří primátora města Plzně. Žádost byla projednána Komisí sportující mládeže Rady města
Plzně, která individuální dotaci doporučila, viz. Příloha č. 2.
V předchozích letech byly Západočeskému badmintonovému svazu, z.s., z finančních prostředků
města poskytnuty tyto dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 22767746 - Západočeský badmintonový svaz, z.s.
Zdroj
MMPSPORT

MMPSPORT

ÚMO 4
ÚMO 4

Rok

Název akce

2016 Dotace OPP 2016

Kázeň

Částka

Částka

Částka

Částka

porušená

žádosti

schválená

vyplacená

vrácená

Ne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0

Suma 2016

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0

Ne

79 000,00

60 000,00

60 000,00

0

Podpora nejlepších juniorských badmintonistů
ZpčBas- badmintonové míčky, sítě na opravu
TCM, výjezdy top 5 hráčů na turnaje mimo ČR,
2017 příprava top 5 hráčů, míčky
Ne
Kurzy badminton pro veřejnost- pronájmy
prostor na kurzy, badmintonové míčky, náklady
2017 na trenéry
Ne

100 000,00

35 158,00

35 158,00

0

Technické a organizační zabezpečení tří akcí Velká cena Plzně, O pohár předsedy, Finále
2017 OPA, B, M - playoff

Suma 2017
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10 000,00

7 000,00

7 000,00

0

189 000,00

102 158,00

102 158,00

0

ÚMO 4

Nájemné, odměny pro trenéry, nákup
sportovních potřeb, cestovné, náklady na
regeneraci / rehabilitaci, náklady na extraligu,
náklady na přípravky (děti do 6 let), technické
a organizační zajištění tří sportovních akcí :
2018 "Velká cena města Plzeň - GPA", O P
Podpora nejlepších juniorských badmintonistů
ZpčBaS - badmintonové míčky na přípravu
TCM, výjezdy TOP 5 hráčů (J.Louda,…) na
turnaje mimo ČR, příprava TOP 5 hráčů
2018 (J.Louda,…) - míčky

ÚMO 4

Kurzy badmintonu pro veřejnost 2018 pronájmy prostor na kurzy, badmintonové
2018 míčky, náklady na trenéry

MMPSPORT

ÚMO 4

MMPSPORT

Ne

1 035 000,00

207 500,00

207 500,00

0

Ne

100 000,00

40 572,00

40 572,00

0

Ne

10 000,00

6 522,00

6 522,00

0

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0

Badmintonové kurzy pro veřejnost - 2. polovina
2018 - pronájmy prostor pro kurzy;
2018 badmintonové míčky
Ne
Nákup míčků (péřových)/vybavení ostatní,
náklady na turnaje/soutěže
(ČR/EU/Extraliga/OPA),
2018 fyzio/regeneraci/výživového poradce
Ne

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

Suma 2018

1 355 000,00

464 594,00

464 594,00

0

Suma 2019

0

0

0

0

Suma 2016 - 2019

1 564 000,00

586 752,00

586 752,00

0

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí individuální finanční dotace Západočeskému badmintonovému svazu, z.s.,
IČ: 22767746, Hřbitovní 873/24, 312 00 Plzeň na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním Mistrovství České republiky v navržené částce z rozpočtu Odboru sportu MMP.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.

5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu II. tohoto usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti f inančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Bude kryto rozpočtem Odboru sportu MMP po provedení rozpočtového opatření.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části tohoto usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018 – rozpočet statutárního města Plzeň na rok 2019
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 1/2019 ze dne 23. 1. 2019
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