Strategický plán podpory sportu
obce Drahkov
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Drahkov 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 planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální
kontakt, udrženi nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci.
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3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zvláště pro mládež,

•

zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

•

obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

4. SOUČASNÝ STAV V OBCI DRAHKOV
Obec Drahkov má cca 120 obyvatel a patří k ní místní část Dubiny. V obci nežije žádný
sportovec, který by vynikal v nějaké disciplíně a kterého by obec podporovala. Funguje zde
Sbor dobrovolných hasičů. Pokud jde o sportoviště, v Drahkově je nové víceúčelové hřiště a
dětské hřiště s herními prvky. Ve vedení obce je jeden zastupitel speciálně pověřený oblastí
sportu a kultury.
V průběhu roku se pravidelně konají různé sportovní a kulturní akce, které má všechny v režii
místní SDH – okrskové soutěže SDH, dětské dny, stavění májky, maškarní ples, turnaj v pingpongu, mikulášská. SDH má sportovní družstvo mužů a seniorů, která se věnují požárnímu
sportu v disciplínách požární útok, jednotlivci, štafeta. Jeden člen se věnuje disciplíně TFA.
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Nejzásadnějším problémem v oblasti sportu je věkové složení obyvatelstva, kdy je
nedostatek mladších ročníků se zájmem o pravidelné sportovní vyžití.

5. Strategické cíle v obci Drahkov v oblasti sportu
Obec Drahkov chce podněcovat zájem místních občanů o sport a zdravý pohyb obecně. Obec
podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu všech občanů jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor i příležitost k rozvíjení schopností
a dovedností v této oblasti, k propojování všech věkových kategorií a pro všeobecnou
podporu zdraví a pohyblivosti svých občanů.
Priority obce v oblasti sportu:
Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a údržbou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

6. Přístupy a podpora obce Drahkov k naplnění stanovených
priorit
Z vlastního rozpočtu obec Drahkov podporuje SDH a udržuje sportoviště. Další prostředky
obec poskytuje nárazově na výše zmíněné soutěže a aktivity.
Plánovaná podpora obce:
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení

•

Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
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c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
•

Údržba stávajících sportovních zařízení

•

Propagace sportovních akcí

•

Organizační zajištění sportovních aktivit

7. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Drahkov bude průběžně aktualizován.
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