DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory
podnikání MMP.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Město Plzeň na základě platné Koncepce sportu v Plzni dlouhodobě podporuje provoz
regionálních akademií. Vzájemná spolupráce byla stvrzena memorandem, a to mezi městem
Plzní, Plzeňským krajem a daným svazem. Od roku 2015 podporuje město Plzeň Nadační
fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (alokovaná částka 3 000 tis. Kč). Od
roku 2017 další 2 akademie, a to Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie
(alokovaná částka 3 000 tis. Kč) a Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie
(alokovaná částka 1 500 tis. Kč). V roce 2019 byla podepsána memoranda
s triatlonovou akademií pod subjektem Triatlon Plzeň, z.s. (alokovaná částka 1 000 tis. Kč)
a házenkářskou akademií pod subjektem Nadační fond na podporu Plzeňské házené
(alokovaná částka 1 500 tis. Kč). Zastupitelstvem města Plzně bylo usnesením č. 481 ze dne
9. 12. 2019 schváleno navýšení počtu regionálních akademií včetně navýšení rozpočtu
o Atletickou akademii v rámci Atletického klubu Škoda Plzeň z. s. (alokovaná částka 1 000
tis. Kč). U nově vznikající akademie bude memorandum podepsáno nejpozději v den podpisu
dotační smlouvy.
Všechny subjekty podaly řádně žádost o finanční podporu na provoz a tyto žádosti byly
předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Komise pro sport
a mládež RMP na základě hlasování dne 8. 1. 2020 doporučila udělení dotace všem žadatelům
v navrhovaných částkách s výjimkou subjektu RGA – regionální golfová akademie, z.s., jehož
žádost nebyla doporučena ke schválení. Ke svému doporučení přijala Komise pro sport
a mládež RMP dne 8. 1. 2020 závěrečné usnesení č. 1/2020, jehož plné znění je uvedeno
v příloze č. 7 tohoto usnesení.
Všichni žadatelé navržení k přidělení dotace splňují Závazné podmínky pro zařazení mezi
akademie podporované rozpočtem města Plzně schválené RMP dne 9. 12. 2019, viz. příloha
č. 8. Nominace členů do revizního / dozorčího orgánu bude u atletické a házenkářské
akademie zapsána ve spolkovém rejstříku před podpisem dotační smlouvy.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí individuálních dotací v rámci podpory sportu v Plzni pro rok 2020 žadatelům Nadační
fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje, Nadační fond Regionální plzeňské
hokejové akademie, Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie, Atletický klub Škoda
Plzeň z. s. a Nadační fond na podporu Plzeňské házené, a nesouhlas s poskytnutím individuální
dotace žadateli RGA – regionální golfová akademie, z.s.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Schválit poskytnutí individuálních dotací žadatelům dle bodu II. tohoto
a neschválit poskytnutí individuální dotace žadateli dle bodu III. tohoto usnesení.
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usnesení

5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Podle bodů II. a III. 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 SPORT MMP.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části tohoto 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. 481 ze dne 9. 12. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=98685
Usnesení RMP č. 1259 ze dne 9. 12. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=98537
Usnesení RMP č. 36 ze dne 20. 1. 2020
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 - Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje
2. Žádost o dotaci - Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie
3. Žádost o dotaci - Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie
4. Žádost o dotaci - Nadační fond na podporu Plzeňské házené
5. Žádost o dotaci - Atletický klub Škoda Plzeň z. s.
6. Žádost o dotaci – RGA – regionální golfová akademie, z.s.
7. Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 1/2020 ze dne 8. 1. 2020 + prezenční listina
8. Závazné podmínky pro zařazení mezi akademie podporované rozpočtem města Plzně
9. Důvodové zprávy 1 - 6, které jsou předmětem tohoto usnesení
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