PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE Velké Chvojno
NA OBDOBÍ 2019-2030

Dokument byl schválen zastupitelstvem obce Velké Chvojno dne …………
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Stručný přehled
Plán rozvoje sportu obce Velké Chvojno pro roky 2019-2030 byl zpracován na základě požadavků
zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů).
Zpracovatelem plánu je pracovní skupina složená ze členů zastupitelstva a zástupců spolků, které
v obci působí.
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci
Velké Chvojno, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné
dosažení. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v období let 20192030 postupně realizovat.
Obec Velké Chvojno má velký zájem o další rozvoj sportu ve prospěch všech věkových i sociálních
skupin obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu pro všechny generace se
zvláštním zřetelem na sport dětí a mládeže, jako i zachování pohybových aktivit seniorů a
vytvoření dalších možností pro zdravotně postižené sportující. Obec hodlá maximálně využít
všechny existující sportovní areál a postupně ho rozvíjet tak, aby plnily aktuální požadavky
sportovní veřejnosti, případně vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací
dokumentací případně vymezit plochy nové.
V obci Velké Chvojno žije bezmála 860 obyvatel, jedná se o obec ležící ve Ústeckém kraji zhruba
12 kilometrů severně od centra Ústí nad Labem. Obec má 6 místních částí ( Velké Chvojno, Malé
Chvojno, Luční Chvojno, Mnichov Žďár, Arnultovice . Ke katastrálnímu území Žďár patří také
chatová osada).
Oblast sportu také řeší dokument Program rozvoje obce, který platí pro období 2017-2022, při
jehož zpracování proběhla diskuse s dotčenými subjekty z oblasti sportu. Tento dokument již
schválilo zastupitelstvo. V době zpracování Plánu rozvoje sportu probíhá aktualizace i Programu
rozvoje obce.
Program rozvoje obce dává velký důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a další
zájmové a volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení volného
času všem věkovým a sociálním skupinám, především pak dětem a mládeži.
Jedním z cílů Programu rozvoje obce i Plánu rozvoje sportu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj
sportovních aktivit místních obyvatel. Toho plánuje obec dosáhnout pomocí následujících
opatření:


budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity



budování a zajištění provozu otevřených sportovišť



zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity



podpora sportovních aktivit různých skupin, spolků ale i např. seniorů, dětí atd.
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Obec dlouhodobě sport podporuje a připravuje projekty na rekonstrukci a modernizaci sportovní
infrastruktury v majetku obce. Od roku 2014 má obec vypracovanou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci a vybudování sportovního areálu včetně krytých společenských prostor v roce 2014
byla podána žádost o dotaci do ROP Severozápad – ovšem neúspěšně. . V současné době
probíhá aktualizace tohoto projektu ( více v dalších kapitolách)
Klíčovou součástí plánu rozvoje sportu je seznam projektových záměrů obce a sportovních
organizací, které se mají realizovat k naplnění koncepce, a posouzení jejich realizovatelnosti za
pomoci dotací.
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1. Úvod
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
a předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují
úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při
podpoře sportu.
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů. Zákon č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet
podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů,
včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování
výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své
působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce,
které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport ve Velkém Chvojně. Důležité
je zvýšit a udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často dává přednost jiným
činnostem nebo pasivnímu trávení volného času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost.
Je žádoucí umožnit denní pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako
prostředek sociální inkluze pro seniory, handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či
rodičovské dovolené. Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do
jisté míry pomůže naplňovat prvky zdravého životního stylu.
Koncepce se má v praxi projevit v účelném a efektivním financování sportu tak, aby byly postupně
minimalizovány omezující limity z minulosti jako např. podfinancování sportovní infrastruktury a
nedostatečná kapacita sportovišť. K tomu je zapotřebí efektivně využívat veřejné prostředky a
vytvářet podmínky pro pohybové aktivity počínaje územním plánováním a dostatkem sportovních
ploch. Sport je také součástí turistického ruchu a prvkem soukromého podnikání.
Plán rozvoje sportu obce Velké Chvojno by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů a
možnostmi financování z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů. Obec Velké
Chvojno potřebuje kompletní rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště a připravuje vybudování
víceúčelového hřiště pro řadu dalších sportů.
Obec v plánu rozvoje sportu na základě analýzy současné situace a požadavků občanů určuje:
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priority obce při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti
tělovýchovy a sportu,



cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území obce dosaženo,



základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně řídit,



nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaženo.

Koncepce sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se rozvoj tělovýchovy
a sportu na území obce měl dále řídit:


podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného sportu



zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
o

veřejný sektor (obec, obcí založené společnosti – subjekty a zřízené organizace),

o

občanský sektor (spolky)

o

podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný
sport dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny,



při podpoře ze strany obce rozlišovat investiční a provozní výdaje,



vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity určené
širokým vrstvám občanů,



nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy v rámci
rozpočtu obce,



umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu s plánem
rozvoje sportu.
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2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují
o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního,
soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava,
sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a
regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci
struktury mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí
pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou
výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve
sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v
diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující
výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální
kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).
Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují obec. Důraz je kladen na
úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou
preferovaných sportů.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů,
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články
sportovních svazů a střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
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Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.
Infrastruktura pro aktivní trávení volného času
Dětská hřiště, s herními prvky, která se v území celku nacházejí.
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3. Analýza současného stavu
3.1 Obyvatelstvo
Počet obyvatel v roce Z toho děti a mladiství Dospělí od 18 – do Senioři nad 60 let
2019

od 5 – do 18-ti let

60-ti let

142

483

172

838

3.2 Spolky a subjekty organizující sportovní aktivity

FKA ( Fotbalový klub amatérů) Velké Chvojno
Rok založení: 1969
Fotbalový klub byl založen v roce 1969 a v současné době má kolem 35 členů. Klub využívá
fotbalové hřiště, které je travnaté o rozměrech 64 x 96 m. K hřišti patří 6 stavebních buněk,
které slouží jako šatny a umývárna. Na chod oddílu přispívá Obec Velké Chvojno, ale značnou
měrou také přispívají sami hráči a členové klubu. O správu a technické zázemí klubu se starají
členové, současní i bývalí hráči Velkého Chvojna.
Při fotbalovém klubu je založeno dětské družstvo přípravku, kterou v současné době
navštěvuje …….. chlapců.
FKA Velké Chvojno je účastníkem okresní soutěže

SDH Velké Chvojno
Rok založení 1946
Jednotka i členové SDH pravidelně trénují a zvyšují svojí fyzickou zdatnost prostřednictvím
požárního sportu.
Při SDH působí dětské družstvo mladých hasičů, kteří pravidelně trénují v požárním sportu a
účastní se soutěží. K tréninku využívají různá prostranství v obci a také fotbalové hřiště.

Chvojensko z.s.
Rok založení 2006
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Místní spolek, který každoročně organizuje několik akcí pro veřejnost jejichž součástí jsou i
sportovní aktivity. Např. Trasovka pro děti ( což je obdoba branného závodu). Spolek má
v současnosti 32 členů.

Základní škola
Základní škola ve Velkém Chvojně je malotřídkou od 1. do 5. ročníku, která byla postavena v roce
1959. V současné době jí navštěvuje 24 dětí. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Tělesná výchova
probíhá buď na fotbalovém hřišti, nebo na sále KD. Případně škola navštěvuje sportovní halu
v Libouchci ( vzdálená cca 6 km), kam musí složitě dojíždět. V areálu školy se nachází dětské hřiště
vybudované v roce 2013, které by již bylo potřeba obnovit, případně doplnit moderními
interaktivními herními prvky.
Obec

Obec Velké Chvojno disponuje kapacitně nedostačující sportovní infrastrukturou, problematická
je také kvalita zázemí a dostupnost sportu pro všechny skupiny obyvatelstva. Největší potenciál
představuje fotbalové hřiště a jeho přilehlé pozemky, které obec plánuje využít pro rozšíření o
multifunkční hřiště, vybudování dostatečného zázemí ( kabiny, klubovna , sociální zařízení), místa
k parkování návštěvníků areálu. Nabízí se také možnost vybudovat tělocvičnu přístavbou
k budově základní školy. V minulosti byla zpracována jednoduchá studie takové přístavby.
V místní částech obce jsou vybudována dětská hřiště z nich některá je možné využít i pro
sportovní aktivity ( Plácek pro všechny – v Lučním Chvojně – míčové hry, Žďár nově budovaný
Volnočasový prostor „Na točně“ – míčové hry). V Arnultovicích, Mnichově a Malém Chvojně jsou
malá dětská hřiště ( pískoviště, herní prvky, lavičky) . Ve Velkém Chvojně kvalitní dětské hřiště
chybí.

3.3 Současná infrastruktura pro sport a volný čas
Fotbalové hřiště – areál
Fotbalové hřiště se nachází na ppč. Při hlavní silnici, která prochází Velkým Chvojnem. Součástí
areálu je provizorně vybudované zázemí ze stavebních buněk ( kabiny, vč. sociálního zařízení),
které je nezbytné odstranit a vybudovat zázemí ( kabiny, sociální zařízení, klubovnu )
v odpovídající kvalitě. Hřiště je osazeno bránami na protilehlé straně provizorně vybudovanou
střídačkou, kterou je nutné nahradit novou. U hřiště je nedostatečné sezení pro diváky ( nachází
se zde pouze jedna lavice). Parkování u fotbalového hřiště není vyřešeno. Těsně za fotbalovým
hřištěm je topolová alej, starých téměř dožitých stromů. Alej byla vysázena v době budování hřiště
cca před 60 lety.
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V roce 2019 byla vypracována nová projektová dokumentace na změnu projektu před
dokončením na sportovní kabiny vč. sociálního zařízení a klubovny.

Prostor pro vybudování multifunkčního hřiště
Z původní projektové dokumentace na sportovní areál byla převzata část , která se týká
vybudování Multifunkčního hřiště. V roce 2018 byla podána žádost o dotaci do programu rozvoje
regionů MMR. Žádost byla úspěšná a v roce 2020 by se mělo multifunkční hřiště, včetně
s prostorem pro volnočasové aktivity vybudovat.
MF hřiště se bude nacházet na ppč. 362 v sousedství fotbalového hřiště. Vznikne zde hřiště pro
míčové hry ( odbíjená, nohejbal, košíková) a tenis. V blízkosti hřiště bude sklad pro nářadí, lavičky,
herní prvek , pískoviště. Multifunkční hřiště bude využívat široká veřejnost, sportovní klu FKA,
spolky ( hasiči, Chvojensko), Základní i Mateřská škola.

V obci se nachází celkem čtyři dětská hřiště, nebo volnočasové prostory:


v části Arnultovice , dětský koutek – jeden herní prvek – lavičky ( 2012 z dotace PRV obec
Velké Chvojno))



v části Mnichov - malé dětské hřiště pro nejmenší děti – herní prvky, pískoviště lavičky
(2015 z rozpočtu obce)



v části Malé Chvojno - malé dětské hřiště pro nejmenší děti – herní prvky, lavička ( 2016
z rozpočtu obce )



v části Velké Chvojno dětské hřiště u Základní školy, které slouží i pro veřejnost ( 2013 –
z dotace MMR)



v části Luční Chvojno – Plácek pro všechny, volnočasový prostor vybavený herními prvky,
pískovištěm, altánek s posezením , oplocený ( 2011 – z dotace PRV spolek Chvojensko)



v části Žďár – volnočasový prostor „Na točně“ – nyní ve výstavbě – prosto pro míčové hry,
oplocený, herní prvek, pískoviště, pergola, lavičky – dokončení předpoklad 2020

V budově obecního úřadu byla vybudována z iniciativy občanů malá posilovna, která má
nedodatečnou kapacitu, a bylo by potřeba zajistit větší prostory
Prostor za hasičskou zbrojnicí
Za hasičskou zbrojnicí se nachází prostor, kde bylo v minulosti volejbalové malé hřiště. Tento
prostor by bylo možné zrevitalizovat a hřiště obnovit, případně zde upravit prostor pro hasičskou
dráhu k tréninku mladých hasičů.
3.4 Cyklistika
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Obec se nachází ve vyhledávané lokalitě turistů a cyklistů. Přes obec vede cyklotrasa vybudovaná
v rámci projektu Mikroregionu Labské skály v roce 2005 – 2006. Kolem obce prochází také několik
pěších turistických cest . Postupně se buduje „naučná stezka“ – kdy na infopanelech budou
zveřejněny informace k historii místních částí.
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4. Navrhovaná opatření a priority
V Obci velké Chvojno se zvyšuje počet obyvatel. Mění se i demografická skladba obyvatel –
blízkost města Ústí nad Labem láká nové rodiny s dětmi a mladé páry. Obec musí držet krok
s potřebami a zájmy svých obyvatel, a proto je potřeba zlepšit sportovní infrastrukturu v obci a
navýšit její kapacitu
Jednou z oblastí podpory sportu je jeho rekreační funkce pro nejširší vrstvy obyvatel s využitím
přírodního prostředí v obci a okolí a stávajících i nově vybudovaných sportovních zařízení a hřišť.
Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně nenáročné a ani časově omezené. Z
hlediska dostupnosti sportu pro děti a mládež je důležité, aby financování sportovních a
pohybových aktivit nebylo jen na straně rodičů, ale aby obec přispívala na činnost sportovních
organizací dle předem stanovených pravidel.
Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury z hlediska
nároků na současné sportovní vyžití, na tvorbu návrhů na doplnění a modernizaci stávající
sportovní infrastruktury s cílem dosáhnout zlepšení kvalitativních parametrů sportovišť (možnost
realizace nových dosud nerealizovatelných kolektivních her aj.). Úspěšnému splnění plánovaných
opatření má pomoci vytvoření a naplňování specializované koncepce sportu.
Ze strategického plánu obce vyplývají následující priority a konkrétní akce (opatření) , které chce
obec v následujících letech uskutečnit:
Priority:
A) Zázemí pro sport a jeho údržba
B) Podpora sportu ve Velkém Chvojně

Opatření:
A.1 Budování a rekonstrukce zázemí pro sport a volnočasové aktivity
1.1 Vybudování zázemí pro sportovní klub a spolky - nové kabiny vč. sociálního
zařízení a klubovny ( 2020 – 2023)
1.2 Vybudování multifunkčního hřiště pro veřejnost i spolky, vč. volnočasového
prostoru ( 2020)
1.3 Budování a zajištění provozu otevřených dětských hřišť a volnočasových prostorů
v místních částech obce
a. Dobudování volnočasového prostoru „Na točně“ ve Žďáru ( 2020)
b. Základní údržba ( sekání, obnova písku v pískovištích a pod – ve spolupráci
s veřejností – průběžně podle potřeby)
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1.4 Vybudování tělocvičny pro ZŠ, spolky i sportovní veřejnost ( 2025-2030)

A.2. Zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity
2.1 zajištění pravidelné údržby fotbalového a multifunkčního hřiště ve Velkém Chvojně ( ve
spolupráci se členy FKA a sportovní veřejností – průběžně)

B.3 Podpora občanských sportovních aktivit různých skupin a spolků)
3.1 finanční příspěvky na konkrétní sportovní aktivity (průběžně)

B.4.Rozvíjet zázemí pro požární sport
4.1 Vybudování hasičské dráhy na vhodném místě ( po domluvě se SDH a v jejich spolupráci –
2020 – 2021)
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5. Finanční zajištění plánu rozvoje
sportu
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro
naplánované aktivity. Rozpočet obce je limitován, obec se v případě větších investic musí z velké
části spoléhat na získané dotace a granty. Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez
zajišťování financování z různých zdrojů. Hlavním dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude
v následujícím období dotační podpora ČR prováděná prostřednictvím Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, případně dotační podpora MMR. Sekundárním zdrojem dotací budou
zdroje a fondy Ústeckého kraje.

5.1 Financování sportu – stát
Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech
obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního
statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.
Objem finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech úrovních
ukazuje jako významně nižší než u většiny zemí EU. Vysoká ekonomická spoluúčast rodin na
sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu, trvalý pokles zdatnosti populace,
snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v
České republice ve srovnání se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje
sportu podpořené novou legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci
dotačních programů, institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace sportovních
odborníků.
Sport je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové organizace
a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Je nutné hledat nové řešení institucionálního
zabezpečení sportu, neboť zjištěné problémy jsou takového rozsahu a významu, že je nemůže
vyřešit stávající uspořádání.
Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025)
předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky
naplnění v období let 2016 – 2025. Jednou z priorit Koncepce Sport 2025 je dodržování principu
transparentnosti rozdělování dotací a otevřenosti informací jak na straně státu, tak na straně
sportovních subjektů.
Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) poskytuje ze státního rozpočtu
podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených
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zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených
osob a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.
MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze
státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v
rejstříku. Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez
zbytečného odkladu zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny (nejpozději do
30. 6. 2019).
MŠMT ČR – Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu
Kdo může žádat:


spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a vyvíjející činnost v oblasti sportu



obec

Výše a míra podpory:


spolky - 60 % (u rekonstrukcí a oprav) / 80 % (u novostaveb) způsobilých výdajů;



obce - 50 % (u rekonstrukcí a oprav) / 60 % (u novostaveb) způsobilých výdajů

Podporované aktivity:


stavby: rekonstrukce, modernizace a nové stavby;



stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu.

Ostatní podmínky:


Sportovní zařízení, na které se dotace žádá, nesmí být zatíženo zástavním právem nebo
bankovním úvěrem týkající se stavby či pozemku.



Státní dotace se nevztahuje na investiční akce zabezpečované tzv. „svépomocí“.



Hlavním předmětem činnosti spolku – žadatele, dle jeho stanov, je sportovní činnost.



Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo
schváleno podání žádosti.



Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v
následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U
staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání
stavby, resp. převzetí díla.



Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen.



V případě, že pozemek pod předmětnou nemovitostí má jiného vlastníka musí mít žadatel
uzavřenou nájemní smlouvu na nájem pozemku či výpůjčku daného pozemku uzavřenou
na dobu min. 10 let ode dne podání žádosti. Vlastníkem pozemku nemůže být subjekt
vykonávající podnikatelskou a obchodní činnost sloužící k vytváření zisku. Podmínkou je,
aby majetkové vztahy byly jednoznačně smluvně ošetřeny.
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Žádost může být podána pouze do výše 20 mil. Kč státní podpory.



Náležitosti žádosti: investiční záměr, stanovisko k žádosti, základní dokumenty žadatele,
formulář žádosti, atd.

5.2 Financování sportu – kraj
Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů,
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,
c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.
Ústecký kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy mimo jiné i zaměřené na podporu sportu,
dotace může mít investiční i neinvestiční charakter a podpora je poskytována vždy na určitý
kalendářní rok.
Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence
Kdo může žádat:


nestátní neziskové organizace



školy a školská zařízení



obec

Výše a míra podpory:


80 % způsobilých výdajů

Podporované aktivity:


výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení



modernizace stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení



opravy a údržby sportovních zařízení

Ostatní podmínky:


žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt
investičního charakteru či neinvestičního charakteru




Z dotace nelze hradit náklady na zakoupení dopravních prostředků
Jednu akci/projekt není možné podpořit z více dotačních titulů Středočeského kraje,
akce/projekty mohou být spolufinancované ze státního rozpočtu nebo fondů EU
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Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Středočeského kraje



Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo
bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu 5 let od ukončení
realizace projektu

5.3 Financování sportu – obec
Obec Velké Chvojno ve svém rozpočtu pravidelně vyčleňuje finance na podporu sportu a
tělovýchovné činnosti klubů a zájmových sdružení ve výši 120 000 Kč ročně, na jednorázové
sportovní akce ve výši cca 60 000 Kč, záleží na aktuální potřebě. V zásadě každou žádost o finanční
podporu sportu, kterou obec obdrží, vyřeší kladně. Dále obec vyčleňuje finance na investice do
sportovní infrastruktury.
Na realizaci investičních záměrů plánovaných v prioritách tohoto Plánu rozvoje sportu vyčlení
obec ve svých ročních rozpočtech částku týkající se spolufinancování záměrů, pokud budou
úspěšné žádosti o dotace.
Vzhledem k omezenému rozpočtu není obec sama schopná financovat větší projekty spojené
s rozvojem sportovní infrastruktury, vznik nových sportovišť i školní tělocvičny je tak podmíněný
získáním dotace z alternativního zdroje.
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6.Tabulka projektových záměrů a harmonogram
Následující tabulka uvádí seznam projektových záměrů obce týkající se budování sportovní
infrastruktury a zlepšování podmínek pro sport v obci. Uvedené finanční náklady a termíny
realizace jsou pouze orientační.
Záměr

Předpokládané náklady

Termín realizace

Vybudování Multifunkčního hřiště a zázemí

3 mil. Kč

2019 - 20

pro volnočasové aktivity pro veřejnost i
spolky
Vybudování volnočasového prostoru „ Na 150 tis

2019 - 2020

točně“ ve Žďáru
Realizace výstavby zázemí pro sportovní 4 mil. Kč

2025 - 30

klub ( kabiny)
Tělocvična pro ZŠ, spolky i sportovní 6 mil. Kč

2025- 30

veřejnost
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7. Závěr
Schválený plán rozvoje sportu obce Velké Chvojno se stane základním koncepčním vodítkem pro
rozhodování zastupitelstva obce pro období let 2019-2030. Stanovuje priority i prostředky pro
jejich naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech
bude moci být upravován a realizace navržených opatření případně i zrychlována.
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8. Použité zdroje
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025
Webové stránky obce Velké Chvojno
Strategický plán obce Velké Chvojno 2017-2022
Rozpočet a rozpočtový výhled obce Velké Chvojno
Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Webové stránky Ústeckého kraje
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9. Seznam zkratek
EU – Evropská unie
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SK – sportovní klub
ŠSK – školní sportovní klub
TOM – turistický oddíl mládeže
ÚJV – Ústav jaderného výzkumu
ZŠ – základní škola
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