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Akční plán 2020-2021 

schválen ZM dne 25.05.2020 usn. č. 370/2020/ZM 

 
Priorita Priorita 1.1 Sport a škola  
Opatření Opatření 1.1 Iniciování a podpora dlouhodobé udržitelnosti projektu trenéři do škol  
Aktivita Spuštění projektu na základních školách  

Popis 
Projekt za účelem zkvalitnění a zatraktivnění tělesné výchovy na základních školách. Hlavním cílem je vypěstovat vztah ke 
sportu zejména u dětí, které nemají vztah ke sportu a nejsou členy sportovních organizací. 

 
Zodpovědnost Sport 2030  
Další aktéři trenéři, OŠKS, ředitelé základních škol  
Odhad finanční náročnosti 500 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení průběžně každý rok  

Indikátor hodnocení počet zapojených škol  

 

  
Priorita Priorita 1.1 Sport a škola  
Opatření Opatření 1.2 Podpora obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol  
Aktivita Aktivita 1 Posouzení proveditelnosti a rozhodnutí o uskutečnění projektu  

Popis 
Podpora specializace studentů na vyšším stupni ZŠ, přizpůsobení rozvrhu nárokům sportovních organizací a efektivnější využití 
sportovních zařízení. 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  
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Priorita Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu  
Opatření Opatření 1.4 Podpora systematického vzdělávání dobrovolníků ve spolcích  
Aktivita Aktivita 1 Finanční podpora vzdělávání dobrovolníků  

Popis Finanční motivace dobrovolníků ke vzdělávání, podpora specializace a odbornosti ve sportovním prostředí. 
 

Zodpovědnost OŠKS, manažer rozvoje sportu  
Další aktéři ČUS Příbram, sportovní spolky  
Odhad finanční náročnosti 50 000  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 12/2020  

Indikátor hodnocení počet podpořených osob  
 

  
Priorita Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu  
Opatření Opatření 1.7 Vzdělávání obyvatel a sportovní osvěta  
Aktivita Aktivita 1 Spolupráce s praktickými lékaři  
Popis Motivace občanů ke sportovním aktivitám na základě doporučení odborníků.  
Zodpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, lékaři  
Další aktéři manažer rozvoje sportu  
Odhad finanční náročnosti 30 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  Rozpočet města  
Termín dokončení 12/2021  
Indikátor hodnocení počet zapojených lékařů  
 

  
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura  
Opatření Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu  
Aktivita Aktivita 1 Vyřešení majetkoprávních vztahů  

Popis Využití dostupné atraktivní lokality pro realizaci atletického stadionu, doplnění základní sportovní infrastruktury. 
 

Zodpovědnost Město Příbram  
Další aktéři majitelé pozemků  
Odhad finanční náročnosti -  
Potenciální finanční zdroje  -  
Termín dokončení 06/2021  
Indikátor hodnocení převod pozemků do majetku města  
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Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura  
Opatření Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu  
Aktivita Aktivita 2 Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z prostředků MŠMT/SčK  
Popis -  
Zodpovědnost OIRM  
Další aktéři zainteresované spolky a oddíly  
Odhad finanční náročnosti 300 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 08/2021  

Indikátor hodnocení zhotovení projektové dokumentace  
 

  
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura  

Opatření Opatření 2.4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech města s důrazem na jejich efektivní využití obyvateli 
 

Aktivita Aktivita 1 Revitalizace jednoho sportovního hřiště za rok  
Popis Zatraktivnění volně dostupných hřišť za účelem efektivnějšího využití.  
Zodpovědnost OIRM, OŠKS, sportovní komise, manažer rozvoje sportu  
Další aktéři sportovní spolky  
Odhad finanční náročnosti 600 000 Kč / rok  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení průběžně  
Indikátor hodnocení počet znovuotevřených hřišť  
 

  
Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura  
Opatření Opatření 2.5 Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního areálu  
Aktivita Aktivita 1 Podpora realizace projektu  
Popis Efektivní využití sportovní lokality, popularity MTB disciplín a Spartan race.  
Zodpovědnost TJ Baník Příbram a zainteresované spolky  
Další aktéři Město Příbram  
Odhad finanční náročnosti zdarma  
Potenciální finanční zdroje  soukromý sektor, rozpočet města  
Termín dokončení 06/2021 (postupná realizace částečně založená na dobrovolnické práci)  

Indikátor hodnocení zpřístupnění areálu 
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Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost  
Opatření Opatření 2.8 Koncepční přístup k rozvoji a propagaci sportu  
Aktivita Aktivita 1 Vznik pozice manažera rozvoje sportu  

Popis 

Pozice manažera rozvoje sportu bude mít obdobnou působnost jako v oblasti kultury. Manažer rozvoje sportu bude garantem 
efektivního využití sportovních zařízení a sportovních akcí, jak z hlediska ekonomické, tak společenské efektivnosti. Manažer 
bude iniciátorem sportovních programů a bude spolupracovat s organizací SZM Příbram, ČUS Příbram, městským úřadem a 
sportovní komisí.  

Zodpovědnost Město Příbram  
Další aktéři sportovní komise  
Odhad finanční náročnosti roční plat  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 09/2020  

Indikátor hodnocení přijetí zaměstnance     

Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost  

Opatření Opatření 2.9 Informovanost o sportovních spolcích na webu města  
Aktivita Aktivita 1 Vytvoření profilů všech sportovních spolků na webu města  
Popis Zvýšení informovanosti a povědomí o sportovních spolcích.  
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologií  
Další aktéři sportovní spolky  
Odhad finanční náročnosti 10 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 06/2021  
Indikátor hodnocení podíl participujících organizací     
Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost  
Opatření Opatření 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních zařízení  
Aktivita Aktivita 1 Aktuální dostupnost sportovních zařízení na webu města a v mobilní aplikaci města  
Popis Efektivní a flexibilní poskytování sportovních zařízení.  
Zodpovědnost manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologií  
Další aktéři SZM Příbram, provozovatelé sportovišť  

Odhad finanční náročnosti 30 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 06/2021  
Indikátor hodnocení počet sportovních zařízení  
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Priorita Priorita 2.2 Motivace a informovanost  
Opatření Opatření 2.11 Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost  
Aktivita Aktivita 1 Vznik příbramské badmintonové ligy pro veřejnost  

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

Zodpovědnost manažer rozvoje sportu  
Další aktéři SZM Příbram, školy  
Odhad finanční náročnosti potenciál generování příjmů – zvýšení efektivnosti využití sportovních zařízení  
Potenciální finanční zdroje  -  
Termín dokončení 09/2020  
Indikátor hodnocení vznik soutěže   
  

 
Priorita Priorita 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků  
Opatření Opatření 3.1 Postupné navyšování objemu dotací na činnost sportovních organizací  

Aktivita Aktivita 1 Postupné navýšení podpory činnosti spolků na úroveň podpory vrcholového sportu 
 

Popis 
Na základě výsledků analýzy financování sportu je vhodné významně navýšit prostředky na podporu činnosti sportovních 
spolků. Vyšší objem prostředků by měl být pro spolky motivací k rozšiřování a rozvoji jejich činnosti, včetně oslovení 
nesportujících obyvatel Příbrami.  

Zodpovědnost Město Příbram, OŠKS  
Další aktéři sportovní komise  
Odhad finanční náročnosti navýšení o 5 000 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 09/2020  
Indikátor hodnocení navýšení objemu dotací  
   
Priorita Priorita 4.1 Vrcholový sport  
Opatření Opatření 4.1 Stabilní finanční podpora vrcholového sportu  
Aktivita Aktivita 1 Oddělení financování vrcholového sportu a činnosti sportovních organizací  
Popis Zvýšení transparentnosti financování sportu.  
Zodpovědnost Město Příbram, sportovní komise  

Další aktéři sportovní kluby  

Odhad finanční náročnosti -  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení 09/2020  
Indikátor hodnocení oddělení financování vrcholového sportu a ostatních organizací  
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Priorita Priorita 4.2 Sportovní akce  
Opatření Opatření 4.4 Finanční podpora sportovních akcí nadregionálního významu  
Aktivita Aktivita 1 Finanční podpora sportovních akcí  
Popis Efektivní využití sportovních akcí  
Zodpovědnost Město Příbram, sportovní komise  

Další aktéři pořadatelé sportovních akcí  

Odhad finanční náročnosti 2 000 000 Kč  
Potenciální finanční zdroje  rozpočet města  
Termín dokončení průběžně každý rok  
Indikátor hodnocení počet podpořených akcí  
 

  
 

Pzn.  

Návrh KMTS na spojení 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 plánu na schválený plán. 

Vytvoření nového opatření v akčním plánu 2020-2021 – viz plán str. 78 Opatření 2.3 Realizace multifunkční sportovní haly, Aktivita 1 

Rozhodnutí o vhodné lokalitě pro realizaci (KMTS, OŠKS, OIRM, OSM) 


