Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit
jednotlivým žadatelům – školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území
města Plzně.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (dále jen „OŠMT
MMP“) byl navýšen rozpočet ve výši 700 tis. Kč na dotační program Podpora
tělovýchovných aktivit usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 456 ze dne 14. 12. 2020.
Statutární město Plzeň, zastoupené OŠMT MMP, vyhlásilo dotační program (viz příloha
č. 1) na základě usnesení Rady města Plzně č. 656 ze dne 29. 6. 2020. Cílem dotačního
programu je podpořit projekty, které jsou zaměřené na podporu tělovýchovných aktivit.
Finanční podpora se poskytuje školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území
města Plzně, je směrována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní
docházka. Vyhlášení dotačního programu bylo zveřejněno na oficiálních webových
stránkách města Plzně a na webových stránkách plzeňských škol.
Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na datum 16. 11. 2020. K tomuto termínu přijal
OŠMT MMP celkem 35 žádostí o finanční podporu (viz příloha č. 2). Celková
požadovaná finanční částka všech žádostí dosáhla výše 1 676 097 Kč. OŠMT MMP
provedl formální kontrolu jednotlivých žádostí, všechny žádosti byly předloženy dne
2. 2. 2021 Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně (dále jen „KVV RMP“)
k posouzení.
KVV RMP usnesením č. 4 ze dne 2. 2. 2021 doporučila Radě města Plzně schválit
poskytnutí finanční podpory těm žadatelům, kteří splnili podmínky vyhlášeného dotačního
programu (přehled žádostí – viz příloha č. 2). Žádost č. 10 žadatele Sportovní klub
INTEROBAL PLZEŇ, z.s. a žádost č. 34 žadatele TAJV, z.s. byla vyřazena
z projednávání o výši dotace z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného dotačního
programu, u žádosti č. 35 žadatele 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková
organizace bylo navrženo neposkytnutí dotace z důvodu nízkého bodového hodnocení
předloženého projektu – žádosti. Žádost č. 30 byla na základě žádosti ředitelky Základní
školy a mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň ze dne 15. 1. 2021 vzata
zpět (důvodem byla nemožnost uskutečnění naplánovaného projektu s ohledem
na epidemiologickou situaci).
Rada města Plzně svým usnesením č. 249 ze dne 15. 3. 2021:
1. Schválila rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na provoz pro 24 příspěvkových
organizací města Plzně (základní školy) ve výši 548 000 Kč;
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit poskytnutí neinvestičních dotací
pro 7 právnických osob vykonávajících činnost školy a zajišťujících povinnou školní
docházku na území města Plzně ve výši 152 000 Kč.
3. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit poskytnutí neinvestičních dotací
pro 2 právnické osoby z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu žadateli.
Návrh usnesení pro RMP byl OŠMT MMP zpracován v souladu s usnesením a
doporučením KVV RMP, č. usnesení 4 ze dne 2. 2. 2021 (zápis z jednání KVV RMP –
viz příloha č. 3). Přílohu č. 4 tvoří důvodové zprávy k žádostem, které jsou předmětem
tohoto návrhu usnesení.

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP zajistit realizaci dotačního
programu Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2021.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu OŠMT MMP žadatelům v souladu s bodem
II. 1. tohoto usnesení a neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu OŠMT MMP
žadatelům v souladu s bodem III.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučena na základě usnesení RMP č. 249 ze dne 15. 3. 2021.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2021.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení RMP č. 656 ze dne 29. 6. 2020 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2021 OŠMT MMP
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=100912
Usnesení ZMP č. 456 ze dne 14. 12. 2020 – rozpočet města Plzně na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=102552
Usnesení RMP č. 249 ze dne 15. 3. 2021 – poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního
programu Podpora tělovýchovných aktivit
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103285
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že žádný ze žadatelů o poskytnutí dotace nemá vůči
městu Plzeň závazky po lhůtě splatnosti.
10. Přílohy
č. 1 - Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit
č. 2 - Přehled přijatých žádostí o finanční podporu (návrh výše dotací KVV RMP)
č. 3 - Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMP ze dne 2. 2. 2021
č. 4 - Důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení

