Plán rozvoje sportu v obci Veliká Ves do
roku 2022
článet< t.

úvodníustanovení
plán rozvoje sportu v obci Veliká Ves je zpracovén ve smyslu § 6 odst. 2 zŽkona Č.
It5l20OI Sb., o podpoře sporťu, ve znění pozdějších předpisů.
2, Koncepce podpbry- spor|u je otevřeným dokumentem, který se mtňe měnit Či
doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Cíiem planu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit zpŮsob
financování podpory sportu v obci.
1.

článek II.

Zál<laďní pojmy
1.

Sport, všeobecnésportovní činnosti - Veškeréformy tělesné aktivity, které jsou
piovozovány příležitostně nebo otganizovaně a usilují o dosažení nebo vylepŠení
ťyzickékondice a duševnípohody, upevňovánízdtaví, dosažení qýsledkŮ v soutěŽÍch
na všech urovních či rozvoj společenských váahů.
Sport pro všechny - Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové
aktivit} oběanů, rekreaěního, soutěžníhoi nesoutěžníhocharakteru. Motivací a
hodnotami jsou pohybové vyžítt,zábava, sociální kontakt, udrženínebo zlepŠení
zdr av otní i

J.

psychické kondice.

Tělesná qýchova a sport na školách - Pohybové aktivity v rámci Školnívluky
(výchovně vzdéIávacího programu) a na ně navazujícízájmové soutěžníi nesoutěŽní
organizované aktivity ve školníchprostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale
zvládnuti pohyb

o

vý ch

ě

inno stí, v š e stranno st a vytvařen í v ztahu ke

sp

ortu.

- Právní subjekty, zpravidla spolky, za
aktivit občanů.
pohyboqých
účelemzajišťovanía provozování sportu a
5. Sportovní akce - Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závoď, zápas, hra nebo
jiná aktivita sportovního charakteru.
6. Dobrovolník a dobrovolnictví - Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodČÍ,volený
nebo dobrovolný činovník,podílejícíse na zajištěníčinnosti spolku bez naroku na
odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvoLerrá ěirrnost osob, které
ve svém volném ěase působíve sportovním prostředí ve prospěch druhých,bez nároku
na odměnu, zpravidlra v oblasti lyžadujícíze zákona či z jiných předpisů odbornou
kvaliťrkaci.
7. Komise pro kulturu a sport - poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rorměŽ
dobrovolní činovnícipodílejícíse na sportovních činnostech v obci.

4.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota

Článek III.

Úlot u obce v zajištoování sportu
1.

2.

Péčeo sport patří ze zékonamezi úkoly obce.

Sportovní politika obce se odvíjíod potřeb obce a vychazí z jejich kulturně
historických tradic, bližšívymezení viz § 6 zékonač.11512001Sb., o podpoře sportu

Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních subjektu ve
prospěch obce, resp. sqých občanůa kontroluje efektirmost vynaložených veřejných
zdrojů. Ziroveř_ dochéui k naplňování povinnosti obce pečovat o vytvaření podmínek
pro uspokojování potřeb sqých občanů,zejména potřeby ochrany a rontoje zdraví,
qýchovy avzdélávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
4. Hlavní úkoly obce:
i. zabezpeěovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanŮ,
ii. zajišťovatvýstavbu, rekonstrukce, údržbuaprovoz sqých sportovních zaiízení
a zkvalitňovat je pro sportovní čirrrrost občanů,
podporovat dalšíprovozovatele sportovních zařízení, včetně finančnípomoci,
iii.
iv.
kontrolovat účelnévyuživání svých sportormích zašizeni,
zabezpeéovat flrnanění podporu sportu ze svého rozpočtu,
podporovat úspěšnémístnísportovce a jejich reprezentaci obce.
vi.

Článek Iv.
Oblasti podpory sportu v obci
Obec vychází vstíícspolkoqým aktivitám, finančníprostředky na individuální dotace
poskytovanézrczpočtl,1obce jsou jednotlivě posuzovány zastupitelstvem obce.
2. Obec si je vědoma důležitostispontánního sdružování ,,zdolď', od kterého se odvíjí
sounáležitost občanůse svojí obcí.
J. Sport dětí a mládežu
Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládežeje potřebný pro zďravý tělesný rust a psychický
vívoj.Poskytnutí smysluplné činnosti, určenícíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s
okolím, navozenípocitu bezpeěi. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
Zásadnívýznam; Výchovný prostředek, socializační fakíor, účinnáforma prevence
sociálně patologických jevu v chování dětí a mládeže, dtiežitý prvek v harmonickém a
zdrav ém r.Iuoj i mladého člověka.
Cíl podpory: Podnícenízájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé
souěásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a souěasné rozvijeni
schopností a dovedností v této oblasti.
1.

Priorita:

i.

4.

výstavba nových aúdržba stávajících sportovních zaíízetrj ve vlastnictví obce,
jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (výstavba
multifunkčního hřiště),
ii, í&žbastávajících dětských hřišťve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce,
iii. vybudování Workoutových íitness prvků se zaměřením na děti a mládež ve
vhodných lokalitách,
iv. podpora sportormích akcí a organizačníhozajištění sportovních akcí pro děti a
m|ádež,
v. podpora a rozvoj talentovaných dětí amládeže.
Sportpro všechny
Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasovéaktivity určené
širokým wstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví.
Zásadni qýznam : Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealízace, aktivní odpoěinek.

5 Cíl podpory.:

V}.tvoření kl,alitních a finančně dostulrnlch lllLlŽ]lt'Si: Slo]1-r" l-llzei::i o':;e,
a akii. ni zábavr pro r,šechn.v l,ěkor,é kategorie žijícína

:- "

:-,-

Priorita:

i.

ii.
iii,
iv.

---ťrdržba stál,ajícíclrspot,tor,níclr zaŤízenír e r llstt-tict', i o':ce. : -,-- ::
modemizace v souladu s poti,eballli obce
pomoc při ťrdržbě sporlovních zaŤízenír,pronájrnLt spolku.
podpora. příp. spolupořadatelst\,,í spofiovních akcí,
podpora úspěšných místníchsportovcu,

Clánek V.
Formy podpory sportu v obci

1.

2,

Přímá podpora (finanční)
i. rozpoětovanáv rámci rozpoětu obce,
ii. pořízenísportovních zaŤizeni nebo jejich částí,nákup vybavení sportovních
zaŤízení,
iii. revitalizace a opíavy sporlovních zaŤizení ve vlastnictví obce a jejich vYbavenÍ,
iv. individuální dotace na sportovní aktivity
Nepřímá podpora
i, úďržba stávajících sportovních zaŤizení, vybavení k volnoČasovým aktivitám

ii.
iii.
iv.
v.

apod.,

zveřejňovánípoŤádaných sportovních akcí a jejich ýsledků,
propága.. spórtovních akcí v místnímtisku, možnost uveřejňování postřehŮ a
informací z jednotlivých sportovních akcí,
možnost bezptatného využívánísociálního zézemíve vlastnictví obce Při
pořádání sportovních akcí,
možnost bezplatného využívánípozemků ve vlastnictví obce Při Pořádaní
sportovních akcí.

,u"uÍllx'Í.IJ;ovení
1.

2.

plán rozvoje sportu ve Veliké Vsi byl schválen na 6. zaseďání zastupitelstva obce
Veliká Ves konaném dne 16.09.20|9 pod bodem usnesení ě. nýl9.
plán rozvoje sportu ve Veliké Vsi je zveřejněn na webových stránkách Obce Veliká
Ves nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním uřadě,

Zptacoval,. Bc. Miroslav Ogáseanu
Datum platnosti do: 31 .12.2022

Účinnost od 17.09,2019
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