
Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Akční plán 2020 - 2021

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 27.01.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.45/2020
Rada l. doporučuje ZM

l) schválit Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 v upraveném znění,
2) schválit akční plán 2020 - 2021 v upraveném znění.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
17.02.2020.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usneseni:
zm schvaluje x neschvaluje

Akční plán 2020 - 2021 v před/oženém/upraveném znění

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu znovu předkládá Zastupitelstvu města doporučení RM schválit Akční
plán 2020 - 2021 (dále jen akční plán). Schvalováni akčního pIánu bylo z jednání ZM dne 17.02.2020
staženo.

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen kmts) se vyjádřila k akčnímu plánu na svém jednání
dne 26.11.2019. KMTS vzala akční plán na vědomí a navrhla RM změny, kterými se RM zabývala na
svém jednání dne 27.01.2020. Návrhy na změny KMTS a RM jsou obsaženy v předloženém textu
akčního plánu a zároveň byly projednány na společném jednání členů zastupitelstva, které se
uskutečnilo dne 02.03.2020.

Akční plán je připravován na dvouleté období a je součásti strategického dokumentu Plán rozvoje sportu
města Příbram do roku 2030 (dále jen ,,plán). Plán byl schválen dne 17.02.2020 na jednání ZM Usn.č.
306/2020/ZM.

Důvodem vzniku akčního plánu je potřeba definovat směr a prioritní oblasti rozvoje sportu, formulovat
strategii, priority a opatření v daném časovém rámci a implementovat vize rozvoje sportu s možností
následného hodnocení.

Přiloha: Akční plán 2020 - 2021 (návrh)



AKČNÍ PLÁN 2020-2021 (NÁVRH)
KMTS RM ZM

Priorita Pňorita 1.1 Sport a škola

Opatřeni Opatřeni 1.1 lniciováni a podpora dlouhodobé udOtelnosti projektu
trenéři do škol

Aktivita Spuštěni projektu na základních školách
Projekt za účelem zkvalitnění a zatraktivnění tělesné výchovy na

Popis základních školách. Hlavním cílem je vypěstovat vztah ke sportu
zejména u děti, které nemají vztah ke sportu a nejsou členy
sportovních organizaci.

Zodpovědnost Sport 2030
Další aktéři trenéři, OŠKS, ředitelé základních škol
Odhad finanční 500 000 Kč
Potenciá[ní ňnančni rozpočet města
Termín dokončeni průběžně každý rok
Indikátor hodnoceni počet zapojených škol

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 1.1 Sport a škola

Opatření Opatřeni 1.2 Podpora obnovení sportovních tříd na vyšším stupni
základních škol

Aktivita Aktivita 1 Posouzeni proveditelnosti a rozhodnuti o uskutečněni
r " m " "b " '
Podpora specializace studentů na vyšším stupni ZŠ, přizpůsobení

Popis rozvrhu nárokům sportovních organizaci a efektivnější využití
sportovních zařízeni. Reakce na nedostatek volného času
sportujÍcÍch dětí.

Zodpovědnost sportovní spolky, Sport 2030
Další aktéři ředitelé základních škol, OŠKS
Odhad finanční náročnosti -
Potenciální finanční zdroje -
Termín dokončení 12/2020
Indikátor hodnocení počet nových sportovních tříd



KMTS RM ZM
Priorita Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu

Opatřeni Opatřýni 1.4 Podpora systematického vzdělávání dobrovolníků ve
spolcich

Aktivita Aktivita 1 Finanční podpora vzděláváni dobrovolníků

. Finanční motivace dobrovolnIků ke vzdělávání, podpora specializacePopts a odbornosti ve sportovním prostřédí.

Zodpovědnost OŠKS, manažer rozvoje sportu
Další aktéři ČUS Příbram, sportovní spolky

SnIžení na 50.000,00 Kč dtto

- . . - W - půjde o jednol dvěOdhad financni narocnosti 700 000 Kc
skoleni, R. Vesecka
sama povede školení

Potenciálni ňnanční zdroje rozpočet města
Termín dokončení 12/2020
Indikátor hodnocení počet podpořených osob

KMTS 'RM ZM
Pňorita Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu

Opatřeni Opatřeni 1;5 Pořádáni přednášek a setkání s osobnostmi pro
širokou veřejnost

. . Aktivita 1 Uskutečněni přednášky na téma zdravotní Výmout dttoAktlvlta
prospesnostt sportu

Vzděláváni obyvatel v oblasti prospěšnosti sportu a zdravého

Popis životního stylu. Tematické přednášky pro různé cílové skupiny (děti,
mládež, senioři, zdravotně znevýhodněni, lidé po léčbě ciQlizačnIch

onemocnění).
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu, OŠKS, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Další aktéři lékaři, poskytovatelé sportovních a regeneračních služeb
Odhad finanční náročnosti 30 000 KČ
Potenciálni finanční zdroje rozpočet města, komerční partneři
Termín dokončení průběžně
Indikátor hodnocení účast na akci
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KMTS RM ZM
Priorita Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu
Opatření Opatření 1.7 Vzděláváni obyvatel a sportovní osvěta
Aktivita Aktivita 1 Spolupráce s praktickými lékaři

Popis Motivace. občanů ke sportovním aktivitám na základě doporučeníodborníku.

Zodpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, lékaři
Další aktéři manažer rozvoje sportu
Odhad finanční náročnosti 30 000 KČ
Potenciální hnančni zdroje Rozpočet města
Termín dokončení 12/2021
Indikátor hodnocení počet zapojených lékařů

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura
Opatřeni Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu

· · · - " " i · Pzn. Na této aktivitě se jižAktivita Akbvita 1 Vyreseni ma,etkoprávnich vztahů pracuje

. Využití dostupné atraktivní lokality pro realizaci atletického stadionu,Popis doplněni základní sportovní infřastruktury.

Zodpovědnost Město Příbram
Další aktéři majitelé pozemků
Odhad finanční náročnosti -
Potenciá[nÍ finanční zdroje -
Termín dokončeni 06/2020 Změna na 06/2021 dtto
Indikátor hodnocení převod pozemků do majetku města
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KMTS RM ZM
Priorita Prioňta 2.1 Sportovní infrastruktura
Opatřeni Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu

. Aktivita 2 Zpracování projektové dokumentace a podání žádostiAktivita o dotaci z prostředků MŠMT/SČK

Popis
Zodpovědnost OIRM
Další aktéři zainteresované spolky a oddíly
Odhad ňnančni náročnosti 300 000 KČ
Potenciálni ňnančni zdroje rozpočet města
Termín dokončeni 08/2020 Změna na 08/2021 dtto
Indikátor hodnocení zhotoveni projektové dokumentace

KMTS RM ZM
Prioňta Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

. . . . . . Vyjmout z tohoto dttoOpatřeni Opatrení 2.1 Realizace at|etlckého stadionu .
akčního planu

Aktivita Aktivita 3 Realizace atletického stadionu
Popis Doplnění sportovní infrastruktury města o chybějící sportoviště.
Zodpovědnost Město Příbram, OIRM
Další aktéři zainteresované spolky a oddíly, SČK, školy, manažer rozvoje sportu
Odhad finanční náročnosti 60 000 000-70 000 000 KČ
Potenciálni finanční zdroje rozpočet města, MŠMT (NSA), SČK
Termín dokončeni 06/2021
Indikátor hodnocení Dokončení stavby a zpřístupněni stadionu
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KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření Opatřeni J4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech
města s důrazem na jejich efektivní využiti obyvateli

Revitalizace dvou hřišť Revitalizace jednoho
za rok - pracuje se na hřiště za rok - pracuje se

Aktivita Aktivita 1 Revitalizace dvou sportovních hřišť' za rok konceptu úpravy plácků na konceptu úpravy
a znovuotevřeni hřišť plácků a znovuotevření

hřišť
Popis Zatraktivnění volně dostupných hřišť za účelem efektivnějšího

využití.
Zodpovědnost OIRM, OŠKS, sportovní komise, manažer rozvoje sportu
Další aktéři sportovní spolky
Odhad ňnančni náročnosti 600 000 KCI rok
PotenciálnI finanční zdroje rozpočet města
Termin dokončení průběžně
Indikátor hodnocení počet znovuotevřených hřišť'

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

ř · Opatřeni 2.4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částechOpat eni města s důrazem na jejich efektivní vyuätí obyvateli

Vyjmout (hřiště je ve správě OU, PrŠ, dtto
ZŠ a MŠ Příbram IV, p.o., ředitelka

.. . školy jedná se Středočeským krajem,Aktivita Aktivita 2 Realizace sportovního hrište u DDM který pns|Íbi| financni prostředky na
oplocení a v nás|edujÍcÍm roce na
revitalizaci hřiště

Popis Využiti atraktivní lokality a rozšWeni působnosti DOM.
Zodpovědnost SČK, Město Příbram, DDM Příbram
Další aktéři sportovní komise, manažer rozvoje sportu
Odhad finanční náročnosti 1 200 000 KČ
PotenciálnI ňnanční zdroje rozpočet Středočeského kraje, rozpočet města
Termín dokončení 06/2021
Indikátor hodnocení dokončení a zpřístupnění hřiště
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KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.1 SportovníinfrastruHum

Opatření Opatření 2.5 Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního
areálu

Aktivita Aktivita 1 Podpora realizace projektu

Popis Efektivní využití sportovní lokality, popularity MTB disciplln a Spartan
race.

Zodpovědnost TJ Banik Příbram a zainteresované spolky
Další aktéři Město Příbram

SniženI finanční dtto
Odhad finanční náročnosti 1 200 000 Kč náročnosti - zdarma

nebo pouze malá
finanční výpomoc

Potenciálni finanční zdroje soukromý sektor, rozpočet města

Termin dokončení 06/2021 (postupná realizace částečně založená na dobrovolnické
práci)

Indikátor hodnoceni zpřístupněni areálu

KMTS RM ZM
Priorita Pňorita 2.2 Motivace a informovanost
Opatření Opatření 2.8 Koncepční přistup k rozvoji a propagaci sportu
Aktivita Aktivita 1 Vznik pozice manažera rozvoje sportu

Pozice manažera rozvoje sportu bude mít obdobnou působnost jako
v oblasti kultury. Manažer rozvoje sportu bude garantem efektivního
vyuäti sportovních zařízení a sportovních akci, jak z hlediskaPopis ekonomické, tak společenské efektivnosti Manažer bude iniciátorem

sportovních programů a bude spolupracovat s organizaci SZM
Příbram, ČUŠ Příbram, městským úřadem a sportovní komisí,

Zodpovědnost Město Příbram
Další aktéři sportovní komise
Odhad finanční náročnosti roční plat
Potenciální finanční zdroje rozpočet města
Termin dokončení 09/2020
Indikátor hodnocení přijeti zaměstnance
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KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost
Opatřeni Opatření 2.9 Informovanost o sportovních spolcích na webu města

Aktivita 1 Vytvořeni profilů všech sportovních spolků na webuAkbvita města

Popis Zvýšení informovanosti a povědomí o sportovních spolcích.
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologiI
Další aktéři sportovní spolky
Odhad ňnančni náročnosti 10 000 KČ
PotenciálnI finanční zdroje rozpočet města
Termín dokončení 10/2020 Změna na 06/2020 Změna na 10/2020
Indikátor hodnocení podíl participujÍcÍch organizací

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost

Opatření Opatřeni 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních
zařIzení

. Aktivita 1 Aktuální dostupnost sportovních zařizenI na webuAktivita města a v mobilní aplikaci města

Popis Efektivní a Rexibilni poskytování sportovních zařízení.
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologii
Další aktéři SZM Příbram, provozovatelé sportcMšť
Odhad finanční náročnosti 30 000 Kč
Potenciální finanční zdroje rozpočet města
Termín dokončení 10/2020 Změna na 06/2020 Změna na 10/2020
Indikátor hodnoceni počet sportovních zařIzeni
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KTMS RM ZM
Pňorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost
Opatřeni Opatřeni 2.11 lniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost
Aktivita Aktivita 1 Vznik příbramské badmintonové ligy pro veřejnost

Rozvoj sportovních aktivit pro skupiny obyvatel s nižší mírou
Popis sportovní účasti. zapojení seniorů a osob se zdravotním

znevýhodněním. l
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu
Další aktéři SZM Příbram, školy

Odhad finanční náročnosti potenciál generování příjmů - zvýšeni efektivnosti využití i
sportovních zařIzení

Potenciální finanční zdroje -
Termin dokončení 09/2020
Indikátor hodnocení vznik soutěže

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků

Opatření Opatření.3.1 Postupné navyšováni objemu dotaci na činnost Opětovné projednáni dtto
sportovních organizací finanční podpory

. Aktivita 1 Postupné navýšení podpory činnosti spolků naAktivita . .
uroven podpory vrcholového sportu

Na základě výsledků analýzy financováni sportu je vhodné
významně navýšit prostředky na podporu činnosti sportovních

Popis spolků. Vyšší objem prostředků by měl být pro spolky motivaci
k rozšiřováni a rozvoji jejich činnosti, včetně oslovenI nesportujÍcÍch
obyvatel Příbrami.

Zodpovědnost Město Příbram, OŠKS
Další aktéři sportovní komise
Odhad finanční náročnosti navýšeni o 5 000 000 Kč
Potenciálni finanční zdroje rozpočet města
Termin dokončení 09/2020
Indikátor hodnocení navýšeni objemu dotaci
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KMTS RM ZM
Priorita Priorita 4.1 vrcholový sport
Opatřeni Opatřeni 4.1 Stabilní finanční podpora vrcholového sportu Opětovné projednáni dtto

Aktivita 1 Oddělení financování vrcholového sportu a činnosti finanční podporyAktivita sportovn"ch organ'zac"

Popis Zvýšení transparentnosti financování sportu.
Zodpovědnost Město Příbram, sportovní komise
Další aktéři sportovní kluby
Odhad finanční náročnosti -
PotenciálnI finanční zdroje rozpočet města
Termín dokončení 09/2020
Indikátor hodnoceni oddělení financováni vrcholového sportu a ostatních organizaci

KMTS RM ZM
Priorita Priorita 4.2 Sportovní akce

Opatření O,patřeni 4.4 Finanční podpora sportovních akcí nadregionálního Opětovné projednání dtto
významu ňnančni podpory

Aktivita Aktivita 1 Finanční podpora sportovních akcí
Popis Efektivní využití sportovních akci
Zodpovědnost Město Příbram, sportovní komise
Další aktéři pořadatelé sportovních akci
Odhad finanční náročnosti 2 000 000 KČ
Potenciální finanční zdroje rozpočet města
Termín dokončeni průběžně každý rok
Indikátor hodnoceni počet podpořených akcí

Pozn. Návrh KMTS na spojeni priorit 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků, 4.1 vrcholový sport a 4.2 Sportovní akce do jedné
priority není technicky možný, a to z důvodu návaznosti akčního pIánu na schválený pIán.

Vytvoření nového opatření v akčním pIánu 2020-2021 - viz pIán str. 78 Opatřeni 2.3 Realizace multifunkční sportovní haly, Aktivita 1
Rozhodnutí o vhodné lokalitě pro realizaci (KMTS, OŠKS, OIRM, OSM)
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