PLZEŇSKÝ KRAJ
Zápis z Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu
a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 13.
Datum konání

24. 1. 2019

Místo konání

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, zasedací místnost
č. 326

Zpracovatel
zápisu

Helena Horníková

Prezence
(bez titulů)

Jiří Struček, Pavel Froněk, Pavel Javorský, Věra Šlajsová, Ivan Tafat,
Petr Fornouz, Václav Pach, František Trhlík, Josef Kožnar, Petr Denk

Nepřítomni

Jan Müller, Petr Chvojka

Omluveni

Stanislav Antoš, Jana Levová, Libor Picka, Pavel Sklenář, Robert
Varga

Hosté

Jaroslava Havlíčková, Irena Kroftová, Petra Síbalová

Přítomni

Na vědomí

Program
Zahájení
Formální náležitosti zasedání výboru
Informace o výsledcích jednání ZPK
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, plán
podpory sportu
5. Projednání dotačních programů
6. Informace o vyhlášených dotačních programech oddělení cestovního ruchu
7. Informace o vyhlášených dotačních programech oddělení mládeže a sport
8. Informace o přípravách Olympiády dětí a mládeže
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
1.
2.
3.
4.

1

Zápis z jednání
Číslo

1

2

3

4

5

6

Typ

I

O, P

I

I

P

I

Text
Zasedání výboru zahájil Jiří Struček, předseda výboru. Konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a všichni členové výboru obdrželi pozvánku
s návrhem programu zasedání. Dále omluvil z jednání Stanislava Antoše, Janu
Levovou, Libora Picku, Pavla Sklenáře a Roberta Vargu a přivítal přítomné
hosty.
Předseda výboru konstatoval, že zasedání výboru je usnášeníschopné. Počet
přítomných členů: 9
9
Ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen Petr Denk Pro:
Proti:
0
Předseda výboru představil návrh programu jednání
Zdržel
se:
0
dle pozvánky
Předseda Jiří Struček uvedl, že výbor nevede žádné nesplněné úkoly.
Předseda Jiří Struček podal informace ze zasedání Zastupitelstva Plzeňského
kraje ze dne 17. prosince 2018. Z tohoto zasedání nevyplývají pro Výbor pro
podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže žádné úkoly.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. června 2018 schválilo usnesením
č. 669/18 strategický dokument Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji.
Dokument nastavil cíle a priority sportovní politiky Plzeňského kraje. V souladu
s tímto dokumentem Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program „Významné
investice do sportovišť plzeňského kraje“. Program je vyhlášen s cílem podpořit
sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu
je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport
v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních
sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou
poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného
sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.
Projednávání žádostí o dotace bylo přesunuto na další jednání 21. března
2019. Někteří žadatelé budou informováni o možnosti podat si žádost do
vyhlášených dotačních programů na oblast podpory dětí, mládeže a sportu
2019
Jiří Struček informoval členy výboru o vyhlášených dotačních programech
oddělení cestovního ruchu:
 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2019
 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro
rok 2019
 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
pro rok 2019
Jaroslava Havlíčková představila členům výboru vyhlášené dotační programy
zaměřené na oblast podpory dětí, mládeže a sportu 2019:
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Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019
Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019
Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2019
Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování
v Plzeňském kraji v roce 2019
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Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji

A jejich předpokládaný časový harmonogram:
 18. 12. 2018 – vyhlášení programu
 17. 1. 2019 – zahájení podávání žádostí o dotace
 4. 2. 2019 – uzávěrka podávání žádostí o dotace/příspěvky
 únor – březen 2019 – komise pro posouzení došlých žádostí
 duben – červen 2019 – schválení návrhu RPK (případně ZPK)
 květen – říjen 2019 – příprava návrhů smluv, převod finančních
prostředků na účet příjemce
 31. 12. 2019 – konec lhůty pro dokončení realizace projektu/akce
 13. 1. 2020 – nejzazší termín pro předložení finančního vypořádání
poskytnuté dotace
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace včetně formulářů je možné naleznout
na portále PK: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.
Irena Kroftová představila program „Mikrogranty pro oblast školství mládeže
a sportu v roce 2019“, kde lze poskytnutou dotaci/příspěvek čerpat od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019.
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Jiří Struček informoval členy výboru o přípravách Olympiády dětí a mládeže.
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci,
Jablonci nad Nisou a Bedřichově od neděle 23. června do pátku 28. června
2019. Soutěžit se bude v 19 soutěžních disciplínách (všechny sportovní
disciplíny jsou vypsané pro chlapce i dívky). Ve výpravě Plzeňského kraje bude
celkem 251 sportovců, 47 trenérů a 2 vedoucí výpravy. V rámci organizačního
zajištění budou podepsány smlouvy o spolupráci s jednotlivými sportovními
svazy a kluby. V této chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
společného reprezentačního oblečení.
František Trhlík poděkoval za prezentaci kraje na Mistrovství ČR v přespolním
běhu mužů, žen, juniorů a juniorek.
Diskuze proběhla k jednotlivým bodům jednání.
Jiří Struček poděkoval členům výboru a hostům za účast na jednání. Další
zasedání výboru se dle plánu práce VPCRSM koná 21. března 2019.

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné
Během projednávání bodu č. 6 dorazil na jednání Pavel Froněk.
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Přílohy
Číslo

Název přílohy

1

Prezenční listina

Bc. Jiří Struček

Petr Denk

Helena Horníková

Předseda výboru

ověřovatel

zpracovatel zápisu

V Plzni dne: 31. 1. 2019
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