STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI PŘEDKLÁŠTEŘÍ

leden 2019

1. OBEC
Plán rozvoje sportu v obci Předklášteří je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným
dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Cílem Strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit
způsob financování podpory sportu v obci.
Snahou obce bude také koordinovat činnost sportovních subjektů, respektovat potřeby svých
občanů, kontrolovat efektivnost vynaložených finančních prostředků a využívat různých
sportovních dotací. Obec si je vědoma důležitého spontánního sdružování a spolkové činnosti,
od kterých se odvíjí sounáležitost občanů s obcí.
Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje
na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Současně se zvyšuje hodnota
zdraví, roste snaha o zkvalitňování života, smysluplné aktivní užívání volného času, zdravý
životní styl, ale také sociální kontakt, seberealizace a aktivní odpočinek.
Pohybové aktivity dětí dlouhodobě klesají, rovněž dlouhodobě klesá jejich fyzická zdatnost a
snižuje se pohybová gramotnost. Nedostatek přirozeného pohybu vede ke zvýšenému výskytu
dětské obezity. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně 25% chlapců a 13% dívek v české
populaci.
Základní údaje obce Předklášteří:
Rozloha katastru obce
Počet částí
Počet obyvatel k 31.12. 2018
obyvatelstvo celkem ve věku

726 ha
2
1440
0-14 15-64
222

893

65+
325

2. SOUČASNÝ STAV OBCE – OBEC VYBUDOVALA A SPRAVUJE NÁSLEDUJÍCÍ SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ:
•

víceúčelové hřiště

•

workoutové hřiště

•

sportovní hala

•

cyklostezky

•

dětské hřiště

Další sportovní zařízení podporované obcí:
•

tenisové a volejbalové kurty, plážový volejbal ve správě TJ Sokol

•

lyžařský vlek

•

jezdecký a kynologický areál Ranč Loučka

•

badmintonového sportoviště M-SPORT

3. AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ:
•

Klášterská míle - běh parkem všech věkových kategorií

•

Sportovní odpoledne

•

Cyklistické odpoledne

Akce pořádané ve spolupráci s obcí:
•

Světový pohár v travním lyžování

•

cvičení oddílu TJ Sokol ZRTV

•

tréninky a turnaje volejbalového oddílu TJ Sokol

•

lyžařský oddíl TJ Sokol

•

cvičení žen TJ Sokol

•

nohejbal muži TJ Sokol

•

soutěže v rybolovu

3. CÍLE A ZÁMĚRY
Sport dětí a mládeže
Cíle

•

Zvýšení a podpora zájmu o sport jako součást zdravého životního stylu
s cílem pozitivně ovlivňovat chování dětí a mládeže

•

Modernizace a údržba stávajících sportovních zařízení a dětských hřišť
ve vlastnictví obce v souladu s potřebami a možnostmi obce s
podporou
a organizačním zajištěním sportovních akcí pro děti a
mládež

Záměry

Sport pro všechny věkové skupiny
Cíle

•

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití
a aktivní zábavy pro všechny věkové skupiny občanů obce s jejich
seberealizací a naplněním volného času

•

Modernizace a údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví
obce v souladu s potřebami a možnostmi obce včetně přípravy nových
projektů zaměřených na sport pro všechny věkové skupiny dle
možnosti rozpočtu a dotací obce

Záměry

Sportovní infrastruktura
Cíle

•

Záměry

•

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury a dle možností
rozšiřování stávajících sportovních zařízení s přípravou projektů
zaměřených na sport pro všechny věkové skupiny obyvatel dle
rozpočtu a dotací

4. FORMY podpory sportu v obci
Přímá finanční podpora
1. Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
• pořízení, revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich
vybavení
• údržba cyklostezky v majetku obce
2. Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce:
• Z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny a
multifunkčního hřiště v areálu základní školy
• z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním
neboúčastí příspěvkové organizacena sportovních akcích a soutěžích
3. Nepřímá podpora:
• údržba stávajících sportovních zařízení, cyklostezek, vybavení
k volnočasovým aktivitám apod.
• zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků
• propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů
a informací z jednotlivých sportovních akcí
• možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při
pořádání sportovních akcí
• možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí

5. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
Financování sportovních organizací je vícezdrojové:
• Příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu na podporu sportu
• Členské a oddílové příspěvky
• Příspěvky příslušných svazů
Obec Předklášteří zajišťuje fungování, udržování a i provozování svých sportovních zázemí.
Dále obec podporuje činnost sportovních spolků pravidelnými dotacemi. Obec se dále snaží

udržovat sportovní areály a příslušné zázemí ve vlastnictví obce v odpovídajícím stavu
a umožňuje obyvatelům jejich využití.
Snahou obce bude průběžné dovybavování sportovních zařízení, dětských hřišť, modernizace
sportovních zařízení, propagace sportovních akcí, rozvoj cyklostezek, turistických cest nebo
naučných stezek na katastru obce.

