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1.)

úvon

Úkolem sportovní politiky ČRna všech urovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivi§
všech obyvatel bez jakéhokoliv rozdílu. Sport je veřejnou službou, na jeho rozvoji by se měly
podílet,reJ§n spolky, neziskové organizace, ale především státní správa a samospráva.
Srovnání CR s dalšími státy EU je v otéace sportu alarmující.Je proto nutné hledat systémové
řešení rozvoje sportu, které má nový zákon podpořit legislativně. Hlavní pomocí mábýt
navýšení finančníchprostředků v rámci dotačníchprogramů, institucionálního zabezpeéenía
zvyšování kvalifikace sportovních odborníků.
Jedním z důvodů,proč by měl být vytvořen Plán rozvoje sportu v každéobci, městě a kraji
CR je také nekvalitní sportovní infrastruktura, která vykazuje zásadnínedostatky. Nejde jen o
nedostatky kvantitativní, ale především kvalitativní. Bohužel, obnova či rekonstrukce
zastaralých nebo stavba nových sportovních prostor je složitějšía dlouhodobázá|ežítost.
Hlavním důvodem, proč by mělo dojít k nápravě, jsou změny životního stylu a úbytek
přirozeného pracovního pohybu (hypokineze) obyvatel. V souvislosti s demografickým
stárnutím populace bude čímdál potřebnější udržet pohybovou aktivitu staršíchobyvatel do
budoucna, což dost dobře nejde bez odpovídajícísportovní infrastruktury.
Plán rozvoje sportu obce Slavkov pod Hostýnem pro roky 2020-2026 byl zpracovánna
základě požadavkůzákonao podpoře sportu (zékonč.II51200ISb., o podpoře sportu, ve
znéni pozděj šíchpředpisů).
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci
Slavkov pod Host/nem, což je stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich
postupné dosažení.Hlavním cílem plrinu rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho
rovinách a financovatjeho rozvoj na:územi dané obce.
Analytické i srovnávací studie ukanfií,Ze v ČRje nedostatečná,zastaraláazanedbaná
sportovní infrastruktura, kterou je potřeba modemizovat, i tohle si klade Plán rozvoje sportu

za cÍI.Ukazat leaderům obcí a krajů důležitost tohoto společenskéhočlánku a donutit je
věnovat sportu a sportovní infrastruktuře většípozornost. K implementaci tohoto cíle by měl
Plan rozvoje sportu pomoci obcím, uvědomit si, co je v jejich obci zapotřebí.
Plán rozvoje sportu obsahuje zejménavymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v
jednotliqich oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportu pro všechny
obČany obce. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které pltínuje obec v určeném
období postupně rcalizov at.

2.) zLl<1,illNÍ po.rvry
Sporto vŠeobecnésportovní Činnosti - veškeréfo.my tělesné aktivity, které si kladou za cíl
dosáhnout lepšífuzické kondice a duševnípohody. Můžejít o organizovaný, a\e ve většině
případů, neorganizovaný pohyb.
Sport pro vŠechny - jde o zájmový, otganízovartý či neorganizovaný sport a pohybové
aktivity, které jsou určeny širokým vrstvám obyvatelstva. Nejde jen o sport samotqý, ale také
o pohybové volnoČasovéaktivity, zábavl, sociální kontakt a snahy udržetčizvýšit
fuzickou i
psychickou kondici.
Sportovní organizace (klub, spolek) - jde o právnickou osobu založenouzajínýmúčelem
neŽ za dosaŽením zisku, předmětem činnosti této organizace je činnost v oblasti sportu.
Sportovní zaÍizení- můžese jednat o pozemek, vodní plochu, objekt, budovu nebo komplex
budov, které sloužík provozování sportu.
Sportovní infrastruktura - veškerá sportovní zařizenínachánející se na územnímcelku
obce, města nebo kraje.
Sportovec - jde o Szickou osobu, která se věnuje Ňzné sportovní aktivitě. Můžejít o
sportovce, kteý je evidovaný u sportovni organizace nebo klubu, ale také muže jít o
neevidovanou osobu, která se věnuje sportu ve svém volném čase neorganizovaně.
Sportovní akce - jednotlivá organizovaná sportovní událost, např. soutěž, závod, zápas,Ita
nebo jiná aktivita sportovního táan.
Tělesná výchova a sport na školách - většinou jsou ZŠv ČRzakládány obcemi nebo městy,
z tohoto dŮvodu se zde zmiňujeme o tělesné výchově na školách. Jde o pohybové aktivity v
támcí školnídocházky a výuky. V souvislosti s těmito pohyboqými aktivitanrt mohou být ve
školách organizovány zájmové soutěžníi nesoutěžní aktivity probíhajícíve školních
prostorách. Cílem je zvládnutí pohyboqých činností, všestrannosti a snaha o vytvoření
kladného vňahu ke sportu.
Dobrovolník a dobrovolnictví - trenér, instruktor, asistent, roáodčí, osoba, která je buď
dosazena do této pozice nebo ji vykonává z dobrovolné vůle bez niároku na honoriář ěi
odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je svobodně volená činnost vykonávaná ve prospěch
otganizace Čisportovce s určitou sportovní odbornou kvalifikací a zkušenostmi.
Yýznamná sportovní událost - v mezích zěkonaě. 11512001Sb. jde o událost
mezinarodního qýznamu,kteráse odehrávánaúzemiČeskérepubliky. V pojetí Planu rozvoje
obce, jde o událost, která se koná na územi obce, této akce se mohou účastniti obyvatelé
okolních či vzdálenějších obcí a měst, kdy dochází k propagaci sportovní organizace obce a
potažmo i obce samotné.

3.) úLorr,q. OBCE
Obce ve své samostatné pŮsobnosti vytvtířejípříležitosti pro sport a všemi způsoby podporuje
rozvoj sportu na svém území.
Úkolem obce je
a) zabezpeéit rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie, zqménapro mládež,
b) zabezpeČit přípravu sportovních talentů včetně zdravotně handicapovaných občanů,
c) zabezpečit qýstavbu, rekonstrukci, udržování aprovozsqých sportovních zařízeni a
poskytovatje pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolovat účelnévyužívénísqých sportovních zařízeni,
e) zabezpeČovat finančnípodporu sportu ze svého obecního rozpočtu ěivyužívatdotační
politiku na podporu sportu na svém inemi.
Obec má ze zákonapovinnost zpracovatv samostatné působnosti pro své iuemíPlán rozvoje
sportu a zajišťov atj eho provádění.
Obecní uřad vykonáváv přenesené působnosti kontrolu nad dodržovánímpovinností
vlastníka nebo provozovatele podle § 7a zékonaé. 11512001 Sb. ve znéníúěinnémod
1.7.2017. Vlastník sportovního zařízeni (SZ) nebo osoba oprávněná vlastníkem využítSZ k
uspořádaní sportovního podniku jsou povinni přijmout nezbytnáopatření k zajištění pořádku a
bezpeČnostína SZ. Přestupky podle tohoto zákona, s qfj imkou přestupků uvedených v § 7d
odst. 2 a 3, projednává obecní uřad.
Politika zaméřenána sport v obci Slavkov pod Hostýnemvychání z potřeb obce a jejich
občanŮ a odvíjíse od kulturních a historických tradic území.Obec se spolupodílí na
financování sportu, kontroluje efektivnost vynaložení veřejných zdrojů na sportovní odvětví a
koordinuje činnost sportovních subjektů v obci. Tímto způsobem obec Slavkov pod
Hostýnem ve své samostatné působnosti a ve svém územním obvodu ďohlížía pečuje o
vytvaření podmínek pro rozvoj sociální péčea uspokojení potřeb sqých občanů,jako je
uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, qichovy avzdéléní,a to v
souladu s místními zvyklostmi a předpoklady. Obec Slavkov pod Host}nem dodržuje zákon č.
12812000 Sb., o obcích v platném znéni.

4.) OBEC Slavkov pod Hos{inem
Obec Slavkov pod Hostýnem ležíveZlínském kraj ato v kroměřížskémokrese. Obec
Slavkov pod Hostýnem se rozprostíránaúpatíHosýnských vrchů pod poutním místem Svaý
Hos!ýn.
Obcí s rozšířenou působnostíje pro obec Slavkov pod Hosqfnem město Bystřice pod
Hos!ýnem, kteftležíod obce ve vzdálenosti 3 km.
více informací v tabulceníže.
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SLAVKOVC POD HOSTÝNEM

sídla:
obce):
NUTSS:
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:
NUTS2:

Typ
ZUJ (kód

obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):
Počet bydlícíchobyvatel k 31.12.2020
Nadmořská uýška (m n.m.):
První písemná zpráva (rok):

obec
588997
CZO721588997
CZ0721- okres Kroměříž
czo72_ Zlínský kraj
CZ07 - Střední Morava
Bystřice pod Hostýnem
so oRP Bystřice pod Hostýnem
52O
658

373
1349

5.) soUČASNÝ STAV

V obci Slavkov pod Host}nem

se nachéní§to prostory k využitípro aktivní trávení volného
času:
- Sportovní areáI: Fotbalové hřiště

víceúčelové
hřiště
Antukoqý tenisový kurt
- Dětské hřiště u sportovního areálu
- Dětské hřiště u

ZŠa MŠ

-

emného setkáván í (vy užívánj ako tělo cvična)

S

á1 C entr a v záj

V obci

se nachání Zakladní a mateřská škola, a proto je velký dtnazkladen na možnost
věnovat se sportu nebo nějaké volnočasovéaktivitě, především pro děti. Je důležiténaučit děti
věnovat se sportu atrávít svŮj volný čas aktirmě, k tomu je zapotřebí odpovídajícísportovní a

volnočasová infrastruktura.

Cyklistika
Milovníky cyklistiky můželákat ruznorodý výškov/ profil trasy kolem obce Slavkov pod

Hostýnem a okolních obcích. přínosem je zde dobqý terén a krásná příroda.
Běh
Ve volné přírodě v prostředí nedalekých lesů je nepřeberné množstvíprostoru pro běhaní v
přírodě. Y zájmu obce je podporovat venkovní sportovní aktivity, tíeba jižzminénéběhání. K
tomuto sportu není potřeba budovat žádnou speciální infrastrukturu, je ale důležitézachovat
existenci okružníchpřírodních cest pro bezpeěný výkon této aktivity.
S touto aktivitou souvisí také pěšíturistika - je to podobný způsob pohybu jako běh, ale
vhodný pro občany, kteří neholdují běhání nebo jim ho jejich fuzický stav neumožňuje.
Příroda v okolí obce je pro tento sport nebo spíšepohybovou aktivitu, jako stvořená. Pěší
turisté mají v okolí obce více možnostíco navštívita vidět při svých prochá*ách.
Míčovéhry, sporty
Na zdejšímfotbalovém hřišti a víceúčelovém
hřišti se občanéobce mohou věnovat rizným
míčovýmhíám, fotbalu, malé kopané, nohejbalu, volejbalu a tenisu.

V zimním období v

sále Centra vzájemného setkávaní se rozvijí cvičenížen, badminton,

stolní tenis a sál také sloužípro ZŠa MŠjako tělocvična.

Zimni sporty
Při dostatečné sněhové pokqývce se lze na nedalekých menších svazích věnovat výuce
Iyžováni či běžkování. Nebývají zde pravidelně upravované stopy, ale pokud jsou dobré

podmínky, je možnétyto sporty s menším nepohodlím provozovat.

Spolky obce:

SDH Slavkov pod Hos{ýnem
V roce 1943 bylazaloženahasičskájednotka, jako Sbor dobrovolných hasičůSlavkov

III.

OHJ Hranice, ve Slavkově pod Hos|ýnem, v té době měla 20 členů-bratru.Postupem času
byla zakoupena technika včetně autaamotorové stříkačky.V roce 1954byladokoněena
požárni zbrojnice s gaÉňemi.Hasiči pořádají každoročně ples a vodění medvěda. Rovněž se
zuČastňujíhasičsképoutě na Svatém HosQýně. Pro reprezentaci obce a jiné slavnostní akce
mají áotovený hasiěský prapor a slavnostnívycházkové obleky. Samozřejmě se zúčastňují
výjezdŮ k požárŮm azásahůpři cvičení.V roce 2020 má jednotka 40 členů,v nížjsou iženy.
Mysliveclqý spolek BUKOVINA
V roce 1954 bylo ustanoveno Myslivecké SdruženíBukovina Slavkov pod Hos|ýnem.
V roce 1978 došlo ke sloučení.K Slavkovu p.H. bylo přiděleno Brusné, část Bystřice pod
Host}nem a Chvalčov. Nová honitba měla 1850 ha a 50 ělenů. Mysliveckým předsedou byl
Svehla Eda a hospodařem Sehnal Jaroslav. Lovili í zvéř dančía černou. V roce 1992 došlo
znovu ke změně. Chvalčov si vytvořil novou honitbu - honitba Slavkova p.H.měla 1092ha a
25 členů.V roce 2020 máhonitba rozlohu l088 ha, spolek má22 členůa 4 čekatele. Spolek
vykonává v katastru obce myslivecké právo a provádí brigádnickou činnost v obecních lesích.
Třikíát ročně pořádá společnou naháňku na černou a lesu škodícízvěí akulturní akci
Myslivecký ples.

Divadelní spolek Slavkov pod Hostýnem
Divadelní spolek Slavkov pod Hostýnem vznikl v únoru rcku,20l7 jako zkušební projekt.
Váledem k úspěšnémuprovedení první hry se roáodli v této činnosti pokračovat. Pro
divaky připravují afuají ve Slavkově pod Hos|ýnem divadelní představení, alevyjíždítakéza
divráky do okolních obcí. ZaJišťujípředstavení jiných ochotnických spolků v obci Slavkov
pod Hosýnem. V současnédobě má spolek 16 členů.
Spolek Slatina Slavkov pod Hosfýnem - rybáři
Na územíobce Slavkova pod Hostýnem se nacházejí dva uměle vytvořené rybníky. Situovány
jsou v severozápadní části obce, zvané Slatina. Jejich budování bylo započato v devadesálich
letech nadšenci z řad členůmístníhomysliveckého spolku. Na přelomu let 1994 - 1995 se o
rybníky i přilehlý arcáI začalo starat rybářské sdružení,které rybníky přebudovalo do
současnépodoby a pravidelně zajišťujejejich údržbu.Členovésdružení zde brigádně
vybudovali rybařskou chatu s venkovním posezením a se zánemim. Od roku 2007 je rybařský
spolek registrovián pod názvem Spolek Slatina Slavkov pod Hostýnem s 15 ěleny. V areálu
Slatinyjsoukaždoročněpořádány,jižtradiční,rybařské závody.Areáljedálevyužívánjako
klidné místo k relaxaci, i pro pořádaní kulturně-společenských akcí.

TJ Slavkov pod Hos{ýnem

z.s. - fotbalový oddfl
V roce 1959 je zaloŽena TJ Sokol Slavkov pod Hostýnem a v témžeroce bylo rozhodnuto o výstavbě
fotbalového hřiŠtě v dolní Části obce. Mezi zakládajícíčleny patřili pan Zdeněk Dočkal, Josef Buček,
Ladislav Budai, Stanislav TomČÍk,Oldřich Zela a Josef Janečka. Od podzimu roku 1960 se fotbalisté
Slavkova přihlásili do okresnísoutěžea to v kategorii mužůa žáků.V počátcích TJ Sokol sdružuje
převáŽně fotbalové příznivce, kteří upravují hřiště a v roce 1961 stavějíšatny a zázemí pro sport. V
80.|etech se přidávají nové oddíly juda, stolního tenisu a badmintonu, které využívajínově zbudovaný
kulturnídŮm. Od roku 1990 se mění název na TJ Slavkov pod Hostýnem. ČlenovéTělovýchovné
jednoty zakládajídalšíoddílytenisu, turistiky, cvičenížen a spolek lyžařů. Největšího úspěchu se
dosahuje v roce 2006 postupem fotbalového mužstva mužůdo krajského přeboru l.B třídy a první
místo MladŠÍchŽákŮ v Okresním přeboru v sezóně 2OL2-2OL3. V roce 2o12 je oddíl kopané
registrován ve Fotbalové asociaci Českérepubliky a reprezentuje našíobec ve fotbalových soutěžích
kroměříŽského okresu. Dále se podílína sportovním a kulturním dění v obci pořádáním dětského
karnevalu, závodu ve skocích na lyžích,koštu slivovice a otevřených turnajích svých oddílů.V roce
2020 sdruŽuje 165 ČlenŮ, z toho je 62 registrováno ve Fotbalové asociaci Českérepubliky.

pořádané akce:
V obci jsou pořádané akce, jak se sportovním, tak i kulturním podtextem, na kteqých se
podílejí také vŠechnyspolky obce. Obec Slavkov pod Hostýnem si spolkové ěinnosti na svém
izemi velice vážía snažíse ji podporovat, jak spolupořádáním akcí, tak íinančně,či
poskytnutím darů na plesy a pořádané akce.
V oddílu ,"Přílohy* jsou vloženy snímky hřišť z obce Slavkov pod Host}nem. Všechny
snímky jsou uveřejněny a staženy z webových stránek obce či samotných spolků. Některé
snímky jsou pořízeny přímo zástupci obce.
6.) STRATEGICKE

cÍln A PRIORITY OBCE

V OBLASTI sPoRTU

Obec Slavkov pod Hostýnem se snažípodporovat zájemvšech obyvatel obce o sport a
pohybové aktivity. Obec Slavkov pod Hos!ýnem vytvořila anadáIe chce vytvářet pro občany
prostor, kde by mohli rozvijet své sportovní a aktivní dovednosti. Obec mázájemna
uspokojení potřeb sportu pro občany především z hlediska zdravého životního stylu. Obec
Slavkov pod Hostýnem se snažío rozšiřování sportovního zánemí v obci všemi ruznými
směry, jak dotacemi pro spolky, tak přípravou projektů a žádosti o dotace na sportovní
vybavení apod.
Priority můžemerozdělit na 3 druhy priorit. Jde o následující:
1) Sport dětí a mládeže

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a celkoqý psychický vYvoj jedince.
Hlavním úkolem je poskytnutí smysluplné ěinnosti aposkytnutí pocitu sounáležitosti s
okolím (dalšímilidmi) a poskytnutí tak pocitu bezpeěí. Pomocí sportu lze do určitémíry
ovlivnit chování dětí a mládeža Jedná se o qichovný prostředek ataké socializační faktor v
prevenci sociálně patologických jevů v chovtíní dětí a mládeže.
2) Sport pro všechny
Tato priorita sdružuje všechen organizovaný i neorganizovaný sport (i volnočasoqý), kte4ý je
určen pro širokou veřejnost obyvatelstvabezrczdilu věku, pohlaví, rasy, národnosti či
společenskétřídy. Hlavními myšlenkami sportu pro všechny je udržovat zdravý životnístyl,
sociální kontakt, seberealizaci lidí, aktivní odpočinek a smysluplné trávení volného času. Tato
priorita si klade za cíI délat sport dostupněj šípro všechny občany bez rozdíIu - především

otvírat moŽnosti sportu i pro ekonomicky slabšískupiny obyvatel. A nejde při tom pouze o
ekonomicky slabší,ale také o handicapované občany či občany staršíhověku.
3) Sportovní infrastruktura
Obec vytvofilaanadáLe vytváří základnípodmínky pro ruzné sporty a pohybové aktivity v
obci. Jde o udržovrání sportovní infrastruktury obce a budování ěi rozšiřování sportovišť, hřišť
a míst pro aktivní odpočinek v obci a jejím okolí. Dlouhodobě obec Slavkov pod Hos|ýnem
chápe dŮleŽitost podpory sportu a sportovní infrastruktury jako prostředku pro udrženízájmu
o pohybové aktivity sqých obyvatel.
Ke strategickým cílům,které si obec klade,patří cíle v rozvoji sportu pro všechny ,rozvojí
Školníhosportu, v obnově a budování SZ av podpoře pro qýkonnostní sportovce. Více jsou
strategické cíle popsány níže:
a) Podpora rozvoje sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot
Snahou obce je podporovat všechny spolky a jednoty působícínaúzemíobce.Snaha o
zlepšenísituace se zchátralý mi SZ.

b) Vytvářet podmínky pro nyšování členskézákladny v organizovaném sportu
V Čnie ýrazné nižšípříslušnost ke sportovním klubůrnve srovnání s EU. Tato situace by
měla změnit tak, aby byl klub chápán jako místo pro setkávání lidí s cílem pravidelně se

se

věnovat pohybové aktivitě.

c) Podporovat masové sportovní akce
Podporovat všechny akce, které j sou pořád ány na izemí obce, a to j akýmkoliv způsobem.
Nejde jen o propagaci SO, ale také o propagaci obce a sportu jako takového.

d) Vytvářet podmínky pro využitíintegračníhopotenciálu sportu pro všechny
Obec by měla využívat sport pro setření sociálních rozdili(především mezi dětmi amládeží)
a podporovat tak spolupráci a soudržnost.
e)

Vytvářet podmínky pro využitísportu pro komunitníživot

Obec by měla podporovat a rozvíjet sportoviště také v duchu toho, že jde o místa, kde se
setkávají sousedé audržujíse zde mezilidské vztahy. Je potřeba dát prostor také nesoutěžním
formám sportovních aktivit, do kteých se můžezapojítnejširšíveřejnost.
f) Rozvíjet výkonnostní sport u dětí a mládeže
Dlouhodobá podpora mládeže v jejich úěasti na sportovních klaních s čímžsouvisí i
vyhovujícísportovní záaemí v obci.

g) Podporovat výkonnostní sport dospělých
Podpora soutěžíaakci pro dospělé. Výkonnostní sport u dospělých je nedílnou součástí
sportovního prostředí. Trénink a účastna soutěžích pro dospěIé je záklaďpro tvorbu soutěží
na nižšíurovni ataké na úrovni národní,

h) Navyšovat počet pohybových aktivit ve školním prostředí
Podpora z obce pro místníZŠa MŠv plnění strategických cílůvychézejicíchz oblasti rozvoje
školního sportu. Jde o podporu při konání školních sportovních akcí asoutěží.Podpora žáků
při srovnávacích sportovních akcích mezi školamí,ať už jde o pomoc např. propagací obce s
pomocí triČek se znaky obce a podobně. Jde o to, aby děti měly dojem sounáležitosti a
podpory nejen od školy, ale také zobce.
i) Obnovov at a ronlíjet sportovní zánemí
Obec by měla planovat rekonstrukce, obnovy a výstavby noqých prostor pro pohybové
aktivity. starat se o to, aby bylo množství szrozmanité av dobrém staw.

j) Obnovovat a rozvíjet školnísportovní infrastrukturu
Obec je ňizovatelem ZŠa MŠ,a proto má také za cíl tozvijet a zdokonalovat sportovní
zéaemi ve škole a přilehlých prostorách. Skolní sportovní areály mají svá specifika, ale i tak je
možnése těmto prostorám dále věnovat a zdokonalovat je.
k) Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Obec se snažíudržovatsportovní zénemíbezbariérové, pokud takto bylo zhotoveno.

Cfle a projekty obce v oblasti budování sportovní infrastruktury:
Obec si klade zacil, vybudovat nebo se aspoň snažit o vybudování následující sportovní
infrastruktury pro své občany a širokou veřejnost. Vedení obce se v rámci přípravy těchto
projektŮ také zajímáo možnou pomoc s financováním z prostředků ministerstev, kraje či
fondů EU. Vše je však závislénazhotovení projektu azískání dotaci,protože finanční
náročnost projektů je vyšší,než je obec schopnazrczpočtu poskytnout.

Plánované projekty
Obec Slavkov pod Hos|ýnem má v planu do roku 2026 nealizovatprojekty uvedené níže.
Bude se také snažit ziskatnarealízaci akcí podporu zhaje a z dalšíchmožných zdroji a
fondů. Všechny projekty, ale budou realizované pouze za přispění těchto fondů, protože sama
obec pouze z obecního rozpoětu tyto projekty financovat nemůže.Rozpočet obce je nyní
zatiženkůrovcovou kalamitou v obecních lesích a přípravou výstavby nové kanalízace a

čov.

Projekty:
Výstavba nového zázemive sportovním areálu
pouze za přispění dalšíchfinančníchprostředků z fondů EU či státních fondů. Půjde o nové
šatny, sprchy, klubovny, sociální zařízení a kryté tribuny pro všechny věkové kategorie
obyvatel obce, aby měli kvalitní zázemí pro ruzné druhy sportů, např. fotbal, volejbal,
nohejbal, tenis, košíková a další.
Zav|ažovacísystém pro fotbalové hřiště
Tento projekt bude realizovinz důvodu zkvalitnění hrací plochy pro kopanou. Klimatické
zmény - velké období sucha ýrazně poškozují travnatou plochu a proto je nutné zajistit
umělé zavlažování.

Oplocení sportovního areálu
V tomto projektu dojde kzabezpeěení sportovišť proti neoprávněnému užívanía poškození.

obnova tenisového kurtu
V tomto projektu dojde k qýměně celého povrchu antukového kurtu. Tento kurt byl v 90
letech vybudován svépomocía jeho kvalita je nevalná. Je třeba zbudovat nové vrstvy podloží
alloŽení noqých plastových lajn. Dojde ke zkvalitnění povrchu a rozšířeníokruhu hráčské
zékladny.

workoutové hřiště
Tento projekt si klade za cíI, vybudovat v těsné blízkosti místníhofotbalového hřiště další
menšíhřiště, pro lidi všech věkoqých kategorií. Zacviéísi tu děti, fandové sportu,
profesionální sportovci i starší lidé. Jde o soustavu hrazd,bradel, žebřin a dalších
jednoduchých prvků sloužícík cvičenízejménas vlastní vahou.

VŠechny plánované projekty i finančnínáročnost j e závíslána rozpočtu obce, na volných
prostředcích zrozpočtu a také na tom, zda obec získá nějaké dotace ěi příspěvky narealizaci
projektů.

8.)

PŘÍSTUPY A FORMY PODPORY SPORTU V OBCI

ZveÍejných rozpočtŮ jsou pro financoviání sportu klíčovérozpočty měst a obcí. Je potřeba
usilovat i o navýšení rozpočtůsamostatn:ých správních celků na podporu sportu.
Jak už je uvedeno výše, úkolem státu je naqýšit množstvífinančníchprostředků narozvoj
sportu aspoň na takovou qýši, jako se pohybuje v dalšíchstátech EU. Hlavním cílem je snížit
vysokou ekonomickou účastrodin a samotných sportovců na sportování.
Kraje, města a obce v rámci svých daňoqich příjmůzískávajífinance RUD, které nejsou
úěelově vazány a jejich použitíspadá do samostatné působnosti obcí a krajů.
Obce mohou čerpat podporu především ze stéttll, z Ministerstva školstvi,mládeže a
těloqýchovy (MSMT), dotačníchprogramů Ministerstva pro místnírozvojataké z podpory
krajů.
Podpora sportu ve formě dotace z programů MŠMT

MSMT poskytuje ze státního rozpočtu podporu

na sport, a to ve formě dotace v programech
vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu déti amláďeže,
sportu pro vŠectny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních
reprezentantů CR.
MSMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních orgartizací žádalícíchopodporu ze
státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacimzapsaným v
rejstříku.

Podpora sportu ve formě dotace z programů MMR
Obce a města maJíkaždý rok možnost zapojit se do žádostí o dotace v otevřených programech
MMR. Kažďým rokem jsou otvíranéprogramy, které se dajivyužítnarekonstrukci, qýstavbu
a modernizaci sportovního zařízení. Neqfhodou těchto žádostí je jejich zdlouhavé
vyhodnocení, přetlak žádosti amaIáúspěšnost obcí v ziskénía úspěšnéměerpáni těchto
dotací.

Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů
Obce a města také mohou využívatprogramy na podporu sportu přímo ze svých krajů. Tato
podpora je sice v menŠÍmfinančnímrozmezi, zaío jde o rychlejšívyřízení a větší
pravděpodobnost ziskání dotace nežv předchozím případě. Každý kraj si každoročně urěuje
programy, které pro obce a města otevře. Většinou se, ale vždy néjaký progrírm, který by se
ďalvyažít na podporu sportu, najde. Kraje nepodporují pouze obce a města na svém územi,
ale zaměřují se také na spolky, sportovní kluby aorganízace, které samy mohou o podporu
žádat.

Obec Slavkov pod Hostýnem spadá svým územímpod správu Zlínského kraje. Tento kraj se
snaŽÍ naplňovat sportovní politiku státu nabídkou několika dotačníchtitulů zaměřených na
podporu sportu v obcích, atokaždýmrokem ruznými programy. KaždoročnéZlinský l<raj
vyhlaŠuje programy zaméřené naŇzné odvětví sportu a pro různéskupiny sportovců. V roce
2019fuaj vyhlašoval několik programů s ruzným zaměřením na sport, š1o o nepřeberné
mnoŽství možnýchprojektů, kteým mohlo být vyhověno. IGaj podporoval například tyto
programy: Podpora sportormích akcí, Podpora práce s dětmi amláÁeží, Podpora qýstavby a
oprav cyklostezek, Podpora celoročnísportovní činnosti, Podpora přípravy dětí a mláďeže na
vrcholoqý sport, Podpora spolků SDH, Podpora reprezentantů ČR a Zlínského kraje, Podpora
ýznamných sportovních akcí, Podpora získánítrenérskélicence, Podpora handicapovaných
sportovcŮ v Zlínském kraji a několik dalších programů zaměíených na podporu nejen sportu,
ale i zdraví arozvoje sportovní infrastruktury.
Podpora od kraje je většinou v daném rozmezi min. a max. celkovýchuznatelných nakladů na
realizovaný projekt.
Obec Slavkov pod Hosdnem se snažípředkládat žádostt o dotace jak na MMR, tak i na
ZIínský kraj, snažíse získat podporu pro své plánované akce a projekty, aby zvelebila obec a
nabídla občanůmširoký rozsah volnočasoqých aktivit a prostoru pro tyto aktivity.
Obec Slavkov pod Host}nem se snažípodporovat sport a pohybové aktivity sqfch občanů
dvěma druhy podpory.
Přímá podpora - finanční
a) V rámci rozpočtu obce
! Opravy a modernizace stávqícíchSZ ve vlastnictví obce a jejich vybavení
! PořízeníSZ nebo jejich částí,nákup pomůcek, prostředků a dovybaveníSZ

V rámci rozpočtu obce, ale jako podpora pro třetí osoby, např. SO v podobě dotace v
souladu s platnými pravidly pro poskytovánipodpory zrozpočtuobce třetím osobám

b)

Nepřímá podpora
! Propagace sportovní akcí
! Pomoc SO v obci s pořádáním sportovních akcí
J Organizačnízajištěnísportovních aktivit

!

Pořádání pohybov}ch aktivit a událostí pro občany

a ÚarZbastávajících SZ
Podpora pro obce by měla přícházet především z dotaění politiky státu. Tato dotačnípolitika
musí cíleně směřovat do podobné výše jako je v dalších zemíchEu běžné,protože jedině tak
se můžesnižovat procentuální finanění spoluúěast rodin a sportovců na sportovní činnosti a
také se bude snižovat nedostupnost sportu pro všechny.

9.)

FINANcovÁNí spoRTu zntozpočru oncn

Stejně jako většina měst a obcí také obec Slavkov pod Host/nem se snažíze svého rozpočtu
uvolnit finance na rozvoj a udržovánísportovní infrastruktury v obci. Obec Slavkov pod
Host}nem také podporuje spolky fungujícínaúzemi obce, a to z obecního rozpočtu, ktery je
sestavován každým rokem podle hospodaření obce.

V minulosti obec přímo či nepřímo podpořila sport z rozpočtu v těchto akcích. Podporuje
každoročně spolky v jejich spolkové činnosti.
Podpora spolků od obce:

Vedení obce počítáv budoucnu s několika projekty, které budou podpořeny z rozpoětu obce.
Tyto projekty jsou uvedeny v oddílu Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu.
Jak už je qýše uvedeno, obec Slavkov pod Hos!ýnem podporuje všechny své spolky a velice
siváňí spolkové činnosti na svém izemí.
KaŽdoročně podporuje obec své spolky finančnímipříspěvky na ěinnost či na vybavení a
podporu činnosti.

10.)

ZÁvĚR

Schválený Plán rozvoje sportu obce Slavkov pod Hostýnem se stane základnímkoncepčním
vodítkem pro roáodoviání zastupitelstva obce v uvedeném období 2020-2026. Stanovuje
priority i prostředky pro jejich naplnění. Váledem k vývoji potřeb občanůataké v závislosti
na finančníchmožnostech obce Slavkov pod Hostýnem bude moci být plán upravován a také
budou moci být realízovány plánované projekty.
Obec Slavkov pod Host/nem mápříznívé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně
dostačujícísportovní infrastruktury,ktetábude dostupná pro občany všech věkových i
sociálních skupin. Hlavní překážkou v dalším rozvoji sportu ve Slavkově pod Hos|ýnem je
nedostačujícírozpočet obce.
Obec Slavkov pod Hosýnem se zavaanje řešit nedostatky sportovní infrastruktury, cíleně tyto
nedostatky odstraňovat zapotůtti vlastních finančníchprostředků i prostředků z dotaéních
programů kraje, MMR i MŠMT.
Strategický Plan rozvoje sportu se bude pruběŤrě doplňovat a aktualizovat, podle získaných
dotací a budování nového prostoru pro sport a volnočasovéaktivity v obci.
Plán rozvoje sportu bude schválen zastupitelstvem obce a poté bude uveřejněn na webu obce
Slavkov pod Hos|inem a také bude k dostání v písemnépodobě na OÚ.

11.)

POUŽITÉ, ZDROJE

K vytvoření Planu rozvoje
Zdroje:

J

sportu byly použity informace

znížeuvedených zdrojů.

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znénipozdějšíchpředpisů
D Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025
D Webové strránky Ministerstva školství, mláďeže a těloqýchovy - http://www.msmt.czl
! Informace o obci - www.risy.cz
! Webové strránky obce Slavkov pod Hos|ýnem - http://www.slavkov-ph.czl
Záů<on

t2

12.)

SEZNAM ZKRATEK

EU - Evropská Unie
ou - obecní úřad
zš-zt*tadníškola
MŠ- Mateřská škola
SO

-

Sportormí organizace
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SK - Sportovní klub
SZ - Sportovnízaíízení
CR - Ceská republika
TJ - Tělovýchovná jednota
RUD - Rozpočtovéurčenídaní
MSMT - Ministerstvo školstvi, mládeže a těloqýchovy
MMR- Ministerstvo pro místnírozvoj

13.)

PŘÍLOHY

VŠechny pouŽité snímky jsou uveřejněny na internetu a jsou staženy z webových strránek
obce, samotnYch spolkŮ nebo přímo získané od paní starostky. Ntázvy stránek jsou uvedeny v
oddíle,, Použitézdroje*.
Seznam příloh:
Obr. č. 1 - Fotbalové hřiště
Obr. č. 2 - ČlenovéahráčíTJSlavkov pod HosQýnem - žácí
obr. č. 3 _ dětské hřiště u ZŠa MŠ
Obr. č. 4 - víceúěelovéhřiště
Obr. č. 5 - Dětské hřiště u sportovního areálu
Obr. Č.6 - Tenisoqf kurt
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