OBEC LIPOVICE

Lipovice 44, 384 22 Ylachovo Březí

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU
v OBCI LIPOVICE Do ROKU 2027
článek I.
úvodníustanovení

1.

Strategický plán rozvoje sportu v obci Lipovice je zpracovián ve smyslu § 6 odst. 2 zžkona ě.
II5|200I Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Koncepce podpory sportu je oteťen;irn dokumentem, který se můžeměnit
závislosti na prioritách a potřebách obce.

a

J-

či doplňovat v

Cílem strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit

způsob financování podpory sportu v obci.

článek II.
Základní pojmy
1.

Sporto vŠeobecná sportovní činnosti - Veškeréformy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitosfurě nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení §rzické kondice a dušermí

pohody, upeldováť zdtaví, dosaženívýsledku
společenskýchvÁah:ů.

v

soutěžíchna všech úrovníchči rozvoj

Sport pro vŠechny- Zájmoý, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
obČanŮ, rekreačního,soutěžního i nesoutěžúhocharakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžítí,zábava, sociální kontakt, udrženínebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
J.

Tělesná výchova a sport na školách - Pohybové aktivity v rámci školnívýuky (qýchovně
vzděIávacího programu) a na ně tavazt$ící zájmové soutěžť i nesoutěžníorganizované aktivi§
ve Školníchprostorách. Cílem není lýkonnostní motivace, ale zvláďruti pohyboých činností,
všestrannost a vltvráření vztahuke sporťu.

4.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota - Právní subjekty, zpravidla spolky,
zajišťovánía provozování sportu a pohyboqých aktivit občanů.

5.

Sportovní akce - Jednotlivá organizovaná sportor,ní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita

za úěelem

sportormího charakteru.
6.

Dobrovolník a dobrovolnictví - Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí,volený nebo
dobrovolný činovník,podílejícíse na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve spoťu je vědomá, svobodně zvolená ěinnost osob, které ve svém volném
čase pŮsobí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez naroku na odměnu, zpravidlav
oblasti vyžadujícíze zákona ěi z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

7.

Komise pro kulturu, sport a volný čas - poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní ěinorrníci podílejícíse na sportovních činnostech v obci.
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článek III.
Úlohu obce v zajišt'ování sportu
1.

Péčeo sport patří ze zákonamezi úkoly obce

2.

Sportovní politika obce se odvíjíod potřeb obce a lrychází z jqichkultumě historických tradic.

J.

Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů
ve prospěch obce, resp. svých oběanů a kontroluje efektivnost lrynaložených veřejných zdrojů.
Zároveí dochazí k naplňování povinnosti obce pečovat o vl,tváření podmínek pro uspokojování
potřeb sých občanů,zejména potřeby ochrany a rczvoje zďtavi, výcholy a vzďěIávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku2).

4.

Hlavní úkoly obce:

a)
b)
c)
d)
e)
0

').

zabezpeěovatrozvoj spoťupro všechny, včetně zdravotně postižených oběanů,
zajišťovat ýstavbu, rekonstrukce, údržbuaprovoz svých sportovních zaŤízenía zkvalitňovat
je pro sportovní činnost občanů.
podporovat dalšíprovozovatele sportovních zaŤízeti, včetně ťrnančnípomoci,
kontrolovat účelnévyttživánísých sportormích zařízení,
zabezpečovat finančnípodporu sportu ze svého rozpočtu,
podporovat úspěšnémístnísportovce

a

jejich reprezentaci obce.

článek IV.
Oblasti podpory sportu v obci

1.

Obec vychází vstŤíc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finančnípodpory formou
individuálních dotací poskýovaných z rozpočtu obce.

2.

Obec si

3.

Sport dětí a mládeže

je

vědoma důležitosti spontánního sdružování ,,zďola", od kterého se odvíjí

sounáležitost občanůse svojí obcí.

Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný rust a psychický vývoj.
Poskýnutí smysluplné činnosti, určenícíle, poskýnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození
pocitu bezpeěi. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.

Zásadní ýznamz Výchovný prostředek, socializačnífaktor, účinnáforma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitýprvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka,

Cíl podpory:

Podnícenízájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současnérozvíjeníschopností a dovedností

v této oblasti.

Bližšílymezeníyiz §

Viz

6 zákona č. 1l5/2001 Sb., o podpoře spoňu,
2
a
35
zákona
č. 12812000 Sb., o obcích.
§
§
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Priorita:

a)

ÚdrŽba stávajících sportovních zaŤízeni ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace
souladu s potřebami obce (prostory v objektu Lipovice ěp.44 stolní tenis),
-

b) iďrŽba stávajících multifunkčníchhřišt' ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace

c)

souladu s potřebami obce (Multifunkčníhřiště Lipovice, Multifunkčníhřiště Konopiště),

lybudování Outdoor fitness prvků se zaměřením na děti a mládežve vhodné lokalitě

d) Podporarozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních pro obec,
e) podpora sportovních akcí a organizačrúhozajištěnísportovních akcí pro děti amládež,

D
4.

podpora arozvoj talentovaných dětí amládeže.

Sport pro všechny

Pojem: Organízovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určenéširokým
vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Zásadní ýznam: Naplňování myšlenek zdravotního životníhostylu, sociální kontakt, smysluplné

trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.

CÍl PodPory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možnostísportovního vyžitía aktivní
zábalry pro všechny věliové kategorie žijícínaúzemíobce.
Priorita:

a)

jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce (Multifunkčru hřiště Lipovice, Multifunkčníhřiště Konopiště,
prostory v objektu Lipovice čp. 44 - stolní tenis),
ÚdrŽba stávajících sportovních zaŤízeníve vlastnictví obce,

b) ÚdrŽba cyklostezky ve vlastnictví obce, případné rozšířeníodpočinkov é zóny,
c) podpora úďržby sportovních zaŤízetúve vlastnicťvíspolků,
d) úďržba a rozšířeníoutdoor fitness prvků pro širšívrstw obyvatel,
e) podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí, vesnických her,

D
g)

PodPora nejrŮznějŠÍch pohybových aktivit např. tanec (pronájem prostor ve vlastnictví obce)
podpora úspěšnýchmístníchsportovců.

článek V.
Formy podpory sportu v obci

1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
- PoŤÍzenísportovníchzaŤízenínebo jejich částí,nákup lybavení sportovních zaŤízení,
- revitalizace a opravy sportovních zaŤízeníve vlastnictví obce a jejich vybavení,
- běŽná Ídržbaa opra\y vybavení multifunkčníhřiště v Lipovicích, prostor v objektu
Lipovice ěp.44

b)

a

multifunkčního hřiště v Konopišti,

iako dotace v
rozpočtu obce třetím osobám.

latn''í

vidl
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2. Nepřímá podpora

a)
b)
c)
d)
e)

ÍdrŽba stávajícíchsportovních zařizení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
zveřejňovtání pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,

ProPagace sportovních akcí, možnost uveřejňováni postřehů
sportovních akcí,

a informací z jednotlivých

moŽnost bezPlatného využíváru sociálního zžaemí (objekt Lipovice 44) ve vlastnictví obce
při pořádání sportor,ních akcí,
moŽnost bezPlatnéh o využívárípozemkůve vlastnictví obce při pořádaní sportovních akcí.

článek VI.
závérečná ustanovení
1.

2.

Strategický Plán rozvoje sportu v Lipovicích schválilo Zastupitelstvo obce Lipovice na svém
zasedáni konaném dne 27 . březta 20 1 8 usnesením č. 04-03 l20 I 8.

Strategický Plán rozvoje sportu v Lipovicích je zveřejněn na webových stránkách obce
LiPovice, na adrese: www.obeclipovice.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním
uřadě.
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Ing. Anna pÍCHOvÁ
starostka.obce

