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Cíl č. 1: Vybudovat moderní,  dostupnou a otevřenou sportovní 

infrastrukturu 

SC 1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport 

Zimní stadion - výstavba ubytovacího zařízení u II. LP 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: výstavba ubytovacího zařízení pro hokejovou akademii, včetně tělocvičny  

optimalizace šaten, předpoklad uvedení do provozu od 9/2020 

d) Postup dosažení cíle: zajištěné financování z rozpočtu města - splněno, vypracování  

projektové dokumentace - splněno, realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby - podzim 

2018, zahájení stavby 4/2019 v souladu se sezónou II. ledové plochy, realizace cca 18 měsíců, 

uvedení do provozu cca 9/2020 

e) Předpokládaná finanční alokace: 72 600 tis. Kč v rozpočtu OSI MMP 

Atletický stadion - rozšíření rozcvičovny atlet. tunelu 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: Zpracování projektové dokumentace k rozšíření zázemí na zimní měsíce pro 

uživatele atletického stadionu, s ohledem na růst počtu členů a využití stadionu je zde 

nedostatek vnitřních prostor, rozšíření dojde ke zlepšení podmínek pro tréninkovou činnost      

d) Postup dosažení cíle: zajištění finančních prostředků z rozpočtu města - jmenovitá položka na 

zpracování projektové dokumentace zařazena ve jmenovitém seznamu investic na rok 2019, 

finance na realizaci nárokovány v rámci požadavků nad schválený výhled na rok 2020, 

financování zatím není zajištěno, po zajištění financování, realizace výběrového řízení na 

zhotovitele stavby, realizace stavby 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP na rok 2019 zapracováno 500 tis. Kč na 

zpracování projektové dokumentace. Prostředky na realizaci projektu v rozpočtu nezajištěny.   

Odhadovaná výše nákladů realizace cca 15 500 tis. Kč, přesná výše bude známa po zpracování 

projektové dokumentace  

 

Sportovní areál Plzeň Skvrňany - tréninkové centrum pro fotbalovou akademii 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: výstavba tréninkových hřišť pro fotbalovou akademii na Skvrňanech. Dojde  

k realizaci fotbalového hřiště s přírodní trávou včetně zavlažování, speciální rozcvičovací plochy s 

umělým povrchem včetně nezbytných terénních úprav. V uvedené částce jsou zahrnuty náklady 

nezbytné na úhradu realizace, TDI, AD, koordinátora BOZP 

d) Postup dosažení cíle: vypracovaná projektová dokumentace, zajištěné financování z rozpočtu  

města, realizace výběrového řízení, realizace zahájena, dokončení do 6/2019 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP na rok 2018 byla na realizaci projektu  

alokována částka 48 800 tis. Kč. Z toho bylo v roce 2018 profinancováno 3 668 tis. Kč. Z důvodu 

časového posunu realizace projektu byla částka ve výši 44 332 tis Kč převedena do roku 2019 
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PB Slovany - přestavba objektu výměníku a kotelny na nový dětský bazén, vybudování nových šaten a 

centrálního vstupu 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: dokončení realizace nového dětského bazénu vč. výměníkové stanice, následná  

realizace nových šaten vč. sociální zázemí a hlavního vstupu do plaveckého bazénu, realizace 

turniketového systému, zkvalitnění zázemí pro návštěvníky a uživatele bazénu 

d) Postup dosažení cíle: financování z rozpočtu města zajištěno na obě etapy až do roku 2020, v  

současné době realizace nové výměníkové stanice a nového dětského bazénu, zpracovaná 

projektová dokumentace na nové šatny a hlavní vstup, v roce 2019 po dokončení I. etapy 

realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby a následné zahájení realizace 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP zapracováno na realizaci projektu   

"Přestavba prostoru stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny" 30 000 tis. Kč pro 

rok 2019 a 44 000 tis. Kč pro rok 2020. Na realizaci projektu "Nový dětský bazén + výměníková 

stanice PB Slovany" bylo do roku 2018 profinancováno 14 580 tis. Kč. Pro rok 2019 zapracováno 

na realizaci projektu 37 623 tis. Kč 

 

Sportovní areál Prokopávka 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: kompletní modernizace, rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu Prokopávka,  

zprovoznění areálu v I. etapě do roku 2021, dokončení II. etapy do 2023 

d) Postup dosažení cíle: vypracována projektová dokumentace pro realizaci stavby - splněno,  

stavební povolení vydané - splněno, na I. etapu zajištěné v letech 2018 - 2020 financování z 

rozpočtu města 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP zapracovány na realizaci I. etapy 

projektu pro rok 2019 prostředky ve výši 173 674 tis. Kč, pro rok 2020 prostředky ve výši 53 000 

tis. Kč. V roce 2018 profinancováno 326 tis. Kč. Prostředky na realizaci II. etapy projektu v 

rozpočtu nezajištěny. Odhadovaná výše nákladů realizace II. etapy 82  000 tis. Kč (rok 2021 - 33 

000 tis. Kč, rok 2022 - 49 000 tis. Kč) 

 

Víceúčelová hala Krašovská  

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: Zajištění další fáze projektové přípravy k výstavbě nové víceúčelové sportovní  

haly, dojde k výstavbě další zastřešené sportovní haly, kterých je na území města Plzně stále 

nedostatek, předpoklad zprovoznění haly do roku 2020    

d) Postup dosažení cíle: vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, realizace  

výběrového řízení na další etapy projektové dokumentace - finančně kryté v rozpočtu OSI MMP 

pro rok 2018 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP na rok 2019 zapracovány prostředky  
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ve výši 2 387 tis. Kč na další fáze projektové přípravy. Prostředky na realizaci projektu v rozpočtu 

nezajištěny. Odhadovaná výše nákladů realizace projektu činí 130 000 tis. Kč (pro rok 2019 

prostředky ve výši 10 000 tis. Kč a pro rok 2020 prostředky ve výši 120 000 tis. Kč) 

 

Rozšíření lukostřelnice Štruncovy sady 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: Zpracování DÚR k realizaci rozšíření stávajících prostor lukostřelnice vč. výstavby  

lukostřelecké haly, které prostorové a terénní uspořádání lukostřelnice tak, aby splňovala 

soutěžní parametry lukostřeleckých soutěží pro pořádání Mistrovství České republiky  

d) Postup dosažení cíle: v současné době je zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí, bude  

následovat projekt pro stavební povolení, dle možností rozpočtu města následně v roce 2020 

projekt pro realizaci stavby a samotná realizace v letech 2020/2021 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu OSI MMP na rok 2019 zapracovány prostředky  

ve výši 77 tis. Kč na dokončení zpracování DÚR. V roce 2018 profinancováno na zpracování DÚR 

již 493 tis. Kč. Prostředky na realizaci projektu v rozpočtu nezajištěny. Výše nákladů realizace 

bude známa pro zpracování projektové dokumentace 

 

 

Zázemí Triatlonové akademie Plzeň   

a) Nositel úkolu: SVSMP 

b) Spolupráce: ÚKR, SPORT 

c) Cílový stav: dokončení předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace 

v podrobnosti DÚR 

d) Postup dosažení cíle: nespecifikováno 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu SVS - KDI zapracovány prostředky na zajištění  

projektové dokumentace výstavbu objektů Ostende ve výši 700 tis. Kč. Prostředky na realizaci 

projektu v rozpočtu nezajištěny 

 

Podpora investičních projektů TJ / SK na území města 

a) Nositel úkolu: kluby  

b) Spolupráce: MŠMT, SPORT 

c) Cílový stav: realizace investičních záměrů realizovaných kluby s přispěním dotace MŠMT V3 

Sport, investice. Administrativní podpora města a spolupráce s jednotlivými investičními záměry 

v letech 2019 - 2021 

d) Postup dosažení cíle:  

Rekonstrukce zázemí a kurtů 1. ČLTK Plzeň (rozpočet 6,5 mil. Kč)                                                                                                                                                                

Výstavba hřiště na fotbalgolf – FotbalPark Plzeň z.s. (rozpočet 4 mil. Kč)                                                                                                      

Výstavba sociálního zázemí - klubovny - Klub biatlonu Plzeň - Litice (rozpočet 8,7 mil. Kč) 

Stavební úpravy sportovního hřiště Plzeň Újezd (rozpočet 4,1 mil. Kč)                                                                             

Novostavba fotbalového hřiště a oplocení SK Smíchov Plzeň (rozpočet 16,7 mil. Kč) 
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e) Předpokládaná finanční alokace: bez nároku na alokaci v rozpočtu 

 

SC 2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci 

a) Nositel úkolu: SPORT  

b) Spolupráce: OI, EÚ, Obytná zóna Sylván a.s. 

SC 3 - Otevřít veřejnosti modernizované školní sportovní areály 

Otevřené moderní školní sportovní areály 

a) Nositel úkolu: OŠMT 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: v rámci 4 velkých obvodů již jsou sportoviště při vybraných školách otevřena,  

jedná se o 22. ZŠ, 34. ZŠ, 2. ZŠ a 21. ZŠ. V malých obvodech zatím  nejsou pro otevření hřišť při ZŠ 

podmínky. Další otevření sportovišť bude podmíněno navýšením provozních příspěvků  a  

možnostmi jednotlivých základních škol.  

Obnova sportovišť při ZŠ 

a) Nositel úkolu: OŠMT 

b) Spolupráce: 

c) Cílový stav: obnova sportovišť pro ZŠ na rok 2019 a s pravidelným opakováním 

d) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu KŘÚSO zapracovány v období 2019 - 2022  

prostředky rezervy na obnovu sportovišť ZŠ ve výši 5 000 tis Kč ročně 

Zajistit dostatečnou kapacitu pro školní sport 

a) Nositel úkolu: OŠMT 

b) Spolupráce: OI 

c) Cílový stav: Projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny na 22. ZŠ  

d) Postup dosažení cíle: 22. ZŠ - projektová příprava přístavby tělocvičny 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru investic pro rok 2019 zapracovány  

prostředky na zpracování projektové dokumentace přístavby tělocvičny ve výši 2 300 tis. Kč. 

Prostředky na realizaci projektu v rozpočtu nezajištěny 

 

SC 4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení 

a) Nositel úkolu: SPORT  

b) Spolupráce: OSI 

c) Cílový stav: vytvoření ročního přehledu sportovních areálů a jejich stavu 

d) Postup dosažení cíle: SPORT monitoruje stav sportovních areálů. OSI zpracuje pravidelně  

tabulku městských sportovních areálů a jejich aktuálního stavu 

SC 5 - Stanovit rozvojová území pro sport 

a) Nositel úkolu: ÚKR  
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b) Spolupráce:  

c) Cílový stav: program splněn a uzavřen 

SC 6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých subjektů v Plzni při 

budování sportovních zařízení 

Koordinace zpracovávání projektových dokumentací nových sportovišť, rekonstrukcí sportovišť s 

jednotlivými provozovateli    

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: KP, kluby, podnikatelé 

c) Cílový stav: realizace sportovišť a jejích rekonstrukcí v souladu s požadavky sportovních klubů  

při respektování jejich požadavků na sportovní infrastrukturu a při plnění podmínek jednotlivých 

sportovních svazů pro pořádání soutěží 

d) Postup dosažení cíle: pravidelná komunikace se zainteresovanými stranami, zajištění  

potřebných financí do rozpočtu OSI MMP na realizaci 
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Cíl č. 2: Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost  

Podpora vrcholového sportu 

a) Nositel úkolu: SPORT, 1. náměstek 

b) Spolupráce: OSI, OŠMT, MŠMT, AIS PK, kluby 

c) Cílový stav: zlepšení výsledků, počet medailí, v rámci možností rozpočtu města rozvoj  

a modernizace městských sportovišť a tím zajištění potřebného zázemí 

d) Postup dosažení cíle: poskytování individuálních dotací účastníkům OH, MS, ME v elite 

kategoriích. Například prostřednictvím záštity 1. náměstka nebo primátora 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Kanceláře primátora zapracovány prostředky na  

poskytování záštit ve výši 1 000 tis. Kč ročně.  V rozpočtu SPORT částka 1 000 tis. Kč ročně na 

podporu sportovních akcí. 

Rozšiřování členské základny 

a) Nositel úkolu: SPORT, KP 

b) Spolupráce: OŠMT, KP, organizátoři sportovních akcí, kluby 

c) Cílový stav: zvětšení členské základny 

d) Postup dosažení cíle: spolupráce s kluby na rozšiřování členské základy i formou sportovních  

akcí města Plzně 

Spolufinancování oprav a rekonstrukcí 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: OSI, MO, kluby, sponzoři 

c) Cílový stav: pokračování rekonstrukčního dotačního titulu 

d) Postup dosažení cíle: realizace dotačního titulu podle vypsaných podmínek 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rámci Rezervy na podporu sportu alokovány prostředky na  

grantový program rekonstrukce sportovišť ve výši 10 000 tis. Kč ročně 
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Cíl č. 3: Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj 

školního sportu  

Podpora sportovních tříd 

a) Nositel úkolu: PK 

b) Spolupráce: OŠMT, SPORT 

c) Cílový stav: navýšení počtu žáků ve sportovních třídách 

Podpora sportovního programu ZČU 

a) Nositel úkolu: ŘÚSO, SPORT 

b) Spolupráce: svazy, ZŠ, kluby 

c) Cílový stav: spuštění a rozšíření sportovního programu 

d) Postup dosažení cíle: Sportovní program Western Stars podporuje studenty napříč sporty.  

Město Plzeň se bude spolupodílet na tomto sportovním programu a zároveň je žádoucí, aby mělo 

člena v orgánu programu 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rámci rozpočtu transferů KŘÚSO, a to v rámci smlouvy o 

partnerství města Plzně se ZČU 

Podpora akademií mládežnických kategorií 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: OŠMT, ZČU, kluby, PK 

c) Cílový stav: rozšíření počtu sportovních akademií a počtu dětí 

d) Postup dosažení cíle: vytvoření dalších akademií pro mládež (např. triatlonová, házenkářská,  

cyklistická). Propojení se ZŠ ke studijním účelům. Podpora provozu a sdružení prostředků od 

města, kraje a svazu  

f) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru sportu v období 2019 - 2022  

zapracovány prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na podporu fotbalové akademie, prostředky ve výši 

1 500 tis. Kč na podporu tenisové akademie, 3 000 tis. Kč na podporu hokejové akademie, 

prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na podporu triatlonové akademie, prostředky ve výši 1 500 tis. Kč 

na podporu Nadačního fondu Plzeňské házené 

Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit na školách 

a) Nositel úkolu: OŠMT 

b) Spolupráce: SPORT, PK, svazy, kluby, sponzoři 

c) Cílový stav: navýšení počtu hodin pohybových aktivit  
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Cíl č. 4: Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni  

Motivačně aktivační programy 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: OŠMT, NSM, kluby, organizátoři akcí 

c) Cílový stav: přilákání dětí a mládeže ke sportu 

d) Postup dosažení cíle: pravidelná osvěta o zdravém životním stylu v MŠ, ZŠ 

Rozvoj cyklotras - Greenways - Radbuza, Litice (2. úsek) 

a) Nositel úkolu: OI 

b) Spolupráce: SVSMP 

c) Cílový stav: rozšíření sítě cyklistických tras, realizace stavby 

d) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru investic pro rok 2019 zapracovány 

prostředky ve výši 35 000 tis. Kč na realizaci akce: "GREENWAYS Radbuza Litice (2. úsek)“ 

Rozvoj infrastruktury ve sportovních činnostech - Obnova nádrže a rekreačního zázemí Červený 

Hrádek 

a) Nositel úkolu: SVSMP 

b) Cílový stav: zkvalitnění sportovního vyžití 

c) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu SVS MP - péče o vzhled města zapracovány  

prostředky na realizaci projektu "Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku" ve výši 3 000 

tis. Kč pro rok 2019 a 5 000 tis. Kč pro rok 2020 

Rozvoj městského sportovního areálu Lopatárna 

a) Nositel úkolu: ÚKR, EÚ 

b) Spolupráce: PK 

c) Cílový stav: prověření možnosti rozvoje areálu pro sport a vyřešení majetkových vztahů 

d) Postup dosažení cíle: studie využití území Lopatárna 

e) Předpokládaná finanční alokace: Finanční prostředky na zpracování studie zahrnuty  

v rozpočtu ÚKRMP 

Rozvoj infrastruktury ve sportovních činnostech - Revitalizace parku za Plazou 

a) Nositel úkolu: SVSMP 

b) Cílový stav: zkvalitnění sportovního vyžití, zajištění projektové dokumentace v podrobnosti 

DÚR 

c) Předpokládaná finanční alokace: Finanční krytí je předpokládáno v rámci schváleného  

objemu provozních výdajů SVS MP pro rok 2019 

Rozvoj infrastruktury ve sportovních činnostech v rekreačních oblastech - Borský park 

a) Nositel úkolu: SVSMP 

b) Spolupráce: ÚKR 

d) Cílový stav: zkvalitnění sportovního vyžití v rekreačních oblastech  

e) Předpokládaná finanční alokace: Finanční krytí je předpokládáno v rámci schváleného  
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objemu provozních výdajů SVS MP pro rok 2019 event. objemu investičních prostředků určených 

na drobné technické zhodnocení 
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Cíl č. 5: Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí  

Pořádání školních sportovních akcí 

a) Nositel úkolu: školy 

b) Spolupráce: OŠMT, SPORT, 1. náměstek, MŠMT, AŠSK, ČAUS, ČUS, kluby 

c) Cílový stav: pravidelné konání vrcholných akcí 

Podpora vrcholných mezinárodních a národních akcí 

a) Nositel úkolu: SPORT, KP 

b) Spolupráce: 1. náměstek, OPM, EÚ, ČOV, MŠMT, PK, kluby, sponzoři 

c) Cílový stav: konání vrcholných sportovních akcí 

d) Postup dosažení cíle: snaha o konání sportovních akcí významného charakteru (MS, ME, SP, 

EP, MČR) 

Spolupráce s Nadačním fondem západočeských olympioniků 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: 1. náměstek, NFZO, KP 

c) Cílový stav: zapojení NFZO do iniciačních sportovních aktivit 

d) Postup dosažení cíle: pravidelné schůzky VO a zástupci NFZO s projednáním možné  

spolupráce 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru sportu zapracovány prostředky ve výši  

100 tis. Kč na podporu Zpč. olympioniků 

Sportmanie Plzeň 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: 1. náměstek, OPM, MO, PK, kluby 

c) Cílový stav: pravidelné konání akce 

d) Postup dosažení cíle: navýšení rozpočtu akce a dlouhodobé partnerství s městskými 

společnostmi 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru sportu zapracovány prostředky ve výši  

5 000 tis. Kč ročně na zajištění akce Sportmanie Plzeň 
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Cíl č. 6: Vytvořit program sociální inkluze – Solidarita 

Tradiční inkluzní akce 

a) Nositel úkolu: OSS 

b) Spolupráce: SPORT, MÚSS, CPTS Zbůch, MP Plzeň a NNO, nízkoprahová centra 

c) Cílový stav: počet akcí a navýšení počtu účastníků 

d) Postup dosažení cíle: Osmiboj pro seniory a ZP z pobytových zařízení (ve spolupráci s CPTS  

Zbůch) - červen; Nedám se! - projekt pro seniory (ve spolupráci s MP Plzeň) - červen, září; 

Handicap Shooting Cup - pro ZP osoby a seniory (ve spolupráci AČR Dukla) - září. Nad rámec 

daného realizuje OSS každý měsíc Taneční večery pro dříve narozené a tanec, jak známo, je 

nejdoporučovanější pohybovou aktivitou pro seniory (hned za chůzí a plaváním...) 

e) Předpokládaná finanční alokace: Finanční krytí je předpokládáno v rámci schváleného objemu 

rozpočtu provozních výdajů Odboru sociálních služeb. V rozpočtu Odboru sportu zapracováno 

400 tis. Kč ročně podporu handicapovaných sportovců. 

Sportovní akce pro seniory 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: ČOS, Senioři PK, OSS 

c) Cílový stav: konání pravidelných akcí pro seniory 

d) Postup dosažení cíle: plavecký přebor, stolní tenis 
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Cíl č. 7: Zlepšit informovanost obyvatel Plzně o sportovním dění  

Sportovní web 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: SITMP, OPM, KP 

c) Cílový stav: aktuálnost a komplexnost informací na webu 

d) Postup dosažení cíle: každoroční vyhodnocování vizuální stránky webu a náplně s 

doporučeními na změnu 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru sportu zapracovány prostředky ve výši 

624 tis. Kč ročně na zajištění sportovního webu 

Propagační kampaně 

a) Nositel úkolu: SPORT, OPM 

b) Spolupráce: TO, KP, svazy, kluby 

c) Cílový stav: dostatečný počet propagačních kampaní 

d) Postup dosažení cíle: využívat akce a projekty spolupracujících subjektů k propagaci 

  



Akční plán pro roky 2019 a 2020                    

13 
 

Cíl č. 8: Spolupracovat s akademickou sférou a získávat objektivní 

informace o sportovní činnosti  

Spolupráce se ZČU 

a) Nositel úkolu: ŘÚSO, SPORT 

b) Spolupráce: EÚ, KP, ZČU 

c) Cílový stav: zástupce města v radě pro sport při ZČU 

d) Postup dosažení cíle: pravidelné předávání nových poznatků a informací z akademické sféry 
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Cíl č. 9: Spolupracovat s Českým olympijským výborem a dalšími 

národními sportovními autoritami  

Prezentace města Plzně 

a) Nositel úkolu: 1. náměstek 

b) Spolupráce: OPM, ČOV, ČUS, svazy, kluby 

c) Cílový stav: Plzeň vnímána veřejností jako sportovní město 
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Cíl č. 10: Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v  Plzni 

SC 1 - Zabezpečit investiční prostředky k naplnění plánu vyplývajícího z koncepce sportu 

 Vyplívá z plnění Opatření v rámci tohoto Akčního plánu. 

SC 2 – Zvýšit objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na činnost klubů 

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: EÚ, 1. náměstek, KSM RMP 

c) Cílový stav: navýšení rozpočtu dotačního titulu 

d) Postup dosažení cíle: posilování pozice PTCM a podpory sportovních celků - v roce 2018 

provedena aktualizace podmínek pro dotační titul 

e) Předpokládaná finanční alokace: v rozpočtu SPORT navýšena částka na 13 000 tis. Kč 

Dotace na podporu sportovních akademií 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: EÚ, 1. náměstek, KSM RMP 

c) Cílový stav: navýšení rozpočtu dotačního titulu 

d) Postup dosažení cíle: zajištění dostatečné finanční podpory k fungování akademií 

e) Předpokládaná finanční alokace: V rozpočtu Odboru sportu v období 2019 – 2022 

zapracovány prostředky  ve výši 2 000 tis. Kč na  podporu  fotbalové akademie,  prostředky ve 

výši 1 500 tis.  Kč  na podporu tenisové akademie, 3 000 tis. Kč na podporu hokejové akademie,  

prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na podporu triatlonové akademie,  prostředky ve výši 1 500 tis. 

Kč  na podporu  Nadačního  fondu Plzeňské házené 

SC 3 - Účelněji využívat prostředky získané z výnosů loterií a hazardu pro potřeby sportu 

Dotace na Rekonstrukce, opravu a údržbu sportovních areálů 

a) Nositel úkolu: EÚ 

b) Spolupráce: SPORT, MO, Hodnotící komise 

c) Cílový stav: navýšení rozpočtu dotačního titulu a příspěvků MO 

d) Předpokládaná finanční alokace: 2019: v rozpočtu SPORT 10 000 tis. Kč / rok 

SC 4 - Průběžně zvyšovat efektivitu správy sportovních zařízení 

Vyhodnocování a kontrola stávajících nájemních smluv 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: SPORT, MO 

c) Cílový stav: maximální efektivita provozování sportovišť 

d) Postup dosažení cíle: v případě potřeby aktualizace znění stávajících nájemních smluv 

e) Předpokládaná finanční alokace: v souladu s každoročně schváleným provozním  

a kapitálovým rozpočtem pro daná sportoviště 
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Optimalizace nákladů na provoz a údržbu 

a) Nositel úkolu: OSI 

b) Spolupráce: SPORT, MO 

c) Cílový stav: snižování provozních nákladů 

d) Postup dosažení cíle: realizování úsporných opatření zejména v oblasti spotřeby energií na 

jednotlivých sportovištích (př. úsporné osvětlení, obnova technologií) 

e) Předpokládaná finanční alokace: dle možností rozpočtu města každoročně určeného na  

provoz a investice městských sportovišť 

SC 5 - Podporovat soukromé investice do sportu 

a) Nositel úkolu: SPORT 

b) Spolupráce: OSI, KP, ÚKR, SVSMP, MO, svazy, kluby 

c) Cílový stav: kofinancování sportovních projektů (PPP) 

d) Postup dosažení cíle: zpracování studií na rozvoj a výstavbu sportovních areálů 

SC 6 - Monitorovat finanční zdroje mimo region a zvýšit aktivitu v čerpání externích zdrojů 

Hledání možností kofinancování projektů se spoluúčastí města 

a) Nositel úkolu: EÚ 

b) Spolupráce: SPORT, 1. náměstek, OSI 

Možnosti čerpání dotací z Evropské unie, MŠMT 

a) Nositel úkolu: SPORT, EÚ 

b) Spolupráce: ÚKEP, PSÚ, svazy, kluby 

c) Cílový stav: podání žádostí do vhodných dotačních titulů 

d) Postup dosažení cíle: pravidelné monitorování vypsání dotačních titulů z EU a MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


