STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE
TATCE NA ROKY 2020 – 2025
Úvod
1. Strategický plán rozvoje sportu v obci Tatce byl vypracován pro období 2020 – 2025 a vychází
z ust. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Sportovní aktivity vedou ke zvyšování kvality života, mají zásadní vliv na zdraví obyvatel a hrají
také velkou úlohu v soudržnosti obyvatel obce.
2. Cílem strategického plánu je podpora sportu ve všech rovinách a především ve způsobu
podpory sportu ze strany obce, a to jak v investičních akcích, tak ve způsobu financování.
3. Strategický plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může doplňovat a měnit
v závislosti na aktuálních potřebách obce.
4. Sportovní politika obce Tatce vychází z jejích potřeb, odvíjí se od místních tradic, ale také
zohledňuje nově vznikající aktivity. Obec tak pečuje v souladu s místními předpoklady a
zvyklostmi a vytváření podmínek pro uspokojování sportovních potřeb svých občanů.

Vymezení pojmů
1. Sport – všechny formy tělesné aktivity, které jsou provozovány organizovaně nebo
individuálně a vedou k dosažení či zlepšení fyzické kondice, upevnění zdraví, zlepšení psychické
pohody nebo se zaměřuje na dosažení výsledků v organizovaných soutěžích a přináší zlepšení
mezilidských vztahů.
2. Sport pro všechny – zájmový, organizovaný i příležitostný sport a pohybové aktivity občanů,
které mají rekreační či soutěžní charakter. Hlavním cílem je vytvoření kvalitních a finančně
dostupných možností sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny
vyskytující se na území obce.

3. Tělesná výchova a sport ve škole – pohybové aktivity dětí a žáků dané školním vzdělávacím
programem. Cílem a motivací těchto aktivit není výkon, ale zvládnutí všestranných pohybových
činností a vytvoření pozitivního vztahu k pohybu.

Současný stav
1. V posledních deseti letech se navýšil počet obyvatel v obci. Ve většině se jedná o obyvatele,
kteří do obce přichází z měst a zaměřují se na zdravý životní styl, do kterého sport bezesporu
patří. Nedostatek sportovních a pohybových aktivit způsobuje civilizační onemocnění a snižuje
kvalitu života.
2. V obci se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem určené pro
různé druhy sportů, workoutové hřiště, tenisové kurty, dětské hřiště, vodní nádrž, která se
v letních měsících využívá k rekreaci a plavání, v posledním roce jsou hojně využívány sály
kulturního domu.
3. V obci chybí cyklostezka, in-line dráha, hřiště pro parkour, lezecká stěna, vybavená posilovna,
hřiště pro požární sporty.
4. Pro sport je důležitá také propagace, spolupráce různých zájmových spolků, spolupráce spolků
a Základní školy a mateřské školy, sdílení sportovišť a společné vytváření co nejideálnějších
podmínek pro využívání sportovních ploch a prostor.

Úloha obce v zajišťování sportu
1. Péče o sport patří mezi úkoly obce na základě ust. § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obec se spolupodílí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních
subjektů ve prospěch všech občanů obce a koordinuje efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Zároveň obec koordinuje maximální využití sportovních ploch a prostor tak, aby jejich
využívání bylo efektivní a bylo umožněno všem zájmovým skupinám na území obce. Obec
stanovuje podmínky využívání sportovišť, které jsou v majetku obce, stanovuje provozní řády
a podmínky využívání. Zároveň tím obec naplňuje svoje povinnosti pečovat o vytvoření
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany zdraví, výchovy a
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
3. Hlavní úkoly obce:
 Zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně seniorů a občanů zdravotně
postižených
 Plánovat výstavbu nových sportovišť, cyklostezek, obnovovat staré polní cesty,
zajišťovat údržbu a účelné a efektivní využívání sportovišť stávajících a zajišťovat jejich
modernizaci
 Podporovat provozovatele soukromých sportovišť
 Podporovat trenéry v práci s místními občany
 Podporovat osoby pracující s dětmi a mládeží
 Podporovat úspěšné místní sportovce
 Podporou se rozumí podpora v rámci propagace, spolupráce na zlepšení podmínek pro
provozování sportovní činnosti, podpora finanční

Oblasti podpory sportu
1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám formou individuálních dotací poskytovaných
z rozpočtu obce. Vyhodnocuje spolkovou činnost při rozhodování o výši dotace, a to z pohledu
stanovených potřeb obce při zajišťování povinností obce v oblasti sportu daných zákonem č.

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a tímto strategickým
dokumentem, který definuje potřebu využívání sportovišť a podporu sportovních aktivit všech
zájmových skupin na území obce.
2. Obec si uvědomuje důležitou roli ve vytváření pocitu sounáležitosti občanů k místu, kde žijí a
vytváření podmínek pro kvalitní způsob života.
3. Pro rozvoj sportu v obci se stanovují tyto cíle:
 Pokračovat v plánování a výstavbě nových sportovišť, dětských hřišť, které se zaměřují
na pohybovou aktivitu
 Podporovat spolupráci mezi spolky a spolupracovat s nimi na pořádání sportovních
akcí
 Podporovat spolupráci spolků a ZŠ a MŠ
 Plánovat a vyhodnocovat využívání sportovišť, která jsou v majetku obce a vydávat
k nim provozní řády
 Podporovat sportovní aktivitu dětí a žáků ZŠ a MŠ a zapojování těchto dětí a žáků do
spolkové činnosti v obci
 Podporovat osoby, které jsou proškolené v práci s dětmi a mají zájem vyvíjet aktivitu
spojenou se sportovní činností dětí a mládeže
 Podporovat osoby s oprávněním trénovat dospělé a svoji aktivitu směřují na obyvatele
obce
 Sledovat dotační možnosti a připravovat podmínky pro budování nových sportovišť,
případně rekonstrukci stávajících
 Podporou ve smyslu tohoto bodu se rozumí podpora jak finanční tak organizační,
případně výpomoc při vyhodnocování využití obecního majetku, plánování sportovně
kulturních akcí ve vzájemné spolupráci obce a spolků, podporovat a vybízet všechny
zúčastněné strany ke komunitnímu přístupu, který bude prospěšný jak pro obec,
spolky a širokou veřejnost

Formy podpory sportu v obci
1. Všeobecná strategie sportu a tělovýchovy v obci vychází ze stěžejních dokumentů EU a ČR.
2. Konkrétní formy přístupu ke sportu a tělovýchově:
 Pracovat na kolektivním vnímání sportu a tělovýchovy jako důležitou součást života
občanů, vliv na životní styl a zdraví
 Vytvářet, případně usměrňovat nebo stanovovat podmínky pro rozvoj sportu a
tělovýchovy s možností podněcovat ke vzájemné spolupráci všech subjektů, případně
jednotlivých osob působících na území obce
 Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice a respektovat podmínky regionu,
který nabízí vynikající podmínky pro turistiku, cykloturistiku, in-line bruslení apod.
 Cíleně zapojovat širokou veřejnost při rozvoji sportu a tělovýchovy, napomáhat
k vytváření dobrých podmínek při organizaci tělovýchovných aktivit, bezplatně pro
jejich organizaci poskytovat veřejná prostranství v majetku obce
 Do obecné podpory sportu a tělovýchovy zapojovat lékaře, trenéry, pedagogy tělesné
výchovy, vedoucí sportovních oddílů, vedoucí oddílů hasičů tak, aby jejich aktivita
vedla ke všeobecné podpoře a propagaci sportovních aktivit
 Organizovat, případně spoluorganizovat vzdělávací besedy o významu pohybových
aktivit a stravování

Finanční podpora
1. Financování sportovních a tělovýchovných spolků je z více zdrojů:
 Příspěvky a dotace ze státního a obecního rozpočtu na podporu sportu
 Členské příspěvky členů spolků
 Příspěvky sportovních svazů
 Výnosy z vlastní hospodářské činnosti
 Příjmy z reklamy
 Podpora sponzorů
2. Příspěvky a dotace z rozpočtu obce jsou poskytovány na:
 Pořízení, údržbu a opravu sportovních prvků, zařízení a venkovních hřišť v majetku
obce
 Spolufinancování sportovních akcí, na jejichž organizaci se obec podílí
 Dotace sportovním spolkům na základě vyhodnocené žádosti s uvedením účelu dotace
 Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
 O příspěvek nebo dotaci musí spolek nebo organizace požádat v rámci schvalování
rozpočtu na další následující kalendářní rok
3. Finanční podpora poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace:
 Z příspěvku může být hrazena běžná údržba a opravy hracích prvků na školní zahradě
 Z příspěvku můžou být hrazeny náklady související s pořádáním sportovních akcí a
soutěží
 Z příspěvku mohou být spolufinancovány náklady na plavecký výcvik dětí a žáků nebo
případně jiného výcviku ve sportovní oblasti, o jejích podporu příspěvková organizace
požádá svého zřizovatele
 O tuto finanční podporu musí příspěvková organizace požádat v rámci neinvestičního
příspěvku na následující kalendářní rok

Forma podpory propagací
Obec na žádost spolků nebo jednotlivců zveřejňuje konání sportovních akcí prostřednictvím
webových stránek, sociálních sítí, obecního rozhlasu, zpravodaje, obecních vývěsek.

Forma podpory koordinační a organizační
Podpora spolků, případně metodická pomoc při získávání dotací na projekty v oblasti sportu
z různých dotačních titulů (státní dotace, granty kraje, dotace EU apod.)

Závěrečná ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu v obci Tatce schválilo Zastupitelstvo obce Tatce na svém 17.
zasedání dne 11.11.2020, usnesení č. 17 h).
2. Strategický plán rozvoje sportu v obci Tatce je zveřejněn na webových stránkách obce Tatce
www.tatce.cz. Jeho originál je uložen na obecním úřadu v Tatcích.
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