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Strategický plán rozvoje sportu ve městě Chropyně na období 2018 - 2023. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zpracování Strategického plánu rozvoje sportu ve městě si vyžádala povinnost stanovená obcím ustanovením 

§ 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost je třeba 

splnit nejpozději k 1. červenci letošního roku. Schválení strategie je v kompetenci zastupitelstva města. 

Předkládaný návrh strategie rozvoje sportu ve městě Chropyně je, v souvztažnosti na Program rozvoje města 

Chropyně, zpracován pro období let 2018-2023.  
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Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne … usnesením číslo … tento Strategický plán rozvoje 
sportu ve městě Chropyně pro období let 2018–2023. 

 

PREAMBULE 
 

Město Chropyně vnímá sport jako historicky pevně zakořeněnou aktivitu obyvatel, kterou dlouho-
době provozují bez ohledu na skutečnost, zda jsou organizováni se spolcích. Město má zájem o trvalé 
zajištění široké nabídky sportovního vyžití.  

Aktivní trávení volného času výrazně prospívá zdraví obyvatel města. Pozornost je třeba věnovat sou-
časným společenským trendům, jako je individualizace obyvatel a příklon k neorganizovaným aktivi-
tám, které jsou zaměřeny na zdravotní aspekty, prevenci civilizačních chorob či předcházení problé-
mům ortopedického charakteru. Opomenuty nesmí být ani demografické tendence, jako je zvyšující 
se průměrný věk, růst podílu nejstarších skupin obyvatel.1  
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

 

Strategický plán rozvoje sportu ve městě Chropyně (dále jen „městě“) je zpracován pro období let 
2018–2023. Jeho zpracování si vyžádala povinnost uložená obcím ustanovením § 6 odst. 2 zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Strategie vychází z Programu rozvoje města Chropyně na období 2016–2023 a z Volebního programu 
Zastupitelstva města Chropyně na období let 2014–2018. 

Cílem strategie je podpora sportu obecně, vytýčení strategie rozvoje sportu na území města, a to 
včetně způsobu financování. 
 

Článek 2  
Vymezení základních pojmů 

 

1) Sport, sportovní a tělovýchovné činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány 
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní po-
hody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských 
vztahů. 

2) Sport pro všechny – zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity ob-
čanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vy-
žití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.  

3) Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzděláva-
cího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních 
prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a 
vytváření vztahu ke sportu. 

                                                           
1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Bílá kniha o sportu (www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-
sportu) 
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4) Sportovní organizace – právní subjekty, zpravidla spolky, založené za účelem zajišťování a provo-
zování sportu a pohybových aktivit občanů. 

5) Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, turnaj, zápas, hra nebo jiná ak-
tivita sportovního charakteru. 

6) Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobro-
volný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve 
sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportov-
ním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zá-
kona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci. 

 

Článek 3  
Úloha města v zajišťování sportu 

 

1) Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly města.2 
2) Sportovní politika města se odvíjí od potřeb města a jeho občanů a vychází z kulturně historických 

tradic. 
3) Město se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů 

ve prospěch města a svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Záro-
veň dochází k naplňování povinnosti města pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování po-
třeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.3 

4) Hlavní úkoly města: 
- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů, 
- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat 

je pro sportovní činnost občanů, 
- podporovat další rozvoj provozovatele sportovních zařízení včetně finanční výpomoci, 
- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 
- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 
- podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci města. 
- poskytovat součinnost a podporu fyzickým osobám, které se dlouhodobě věnují sportovním 

aktivitám, trenérství apod. na dobrovolnické bázi. 
 

Článek 5  
Priority podpory sportu ve městě 

 

1) Město podporuje sportovní, tělovýchovné i volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyva-
telstva bez ohledu na věk, rasu, pohlaví či národnost. 

2) Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, neboť si je vědomo důležitosti spontánního sdružování 
občanů, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svým městem. 

                                                           
2 Ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 
3 Ustanovení § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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3) Město vnímá potřebu zapojení dobrovolníků do sportovních a tělovýchovných aktivit na svém 
území a je připraveno těmto poskytnou součinnost. 

4) Město podporuje také individuální sportovce či neregistrované týmy dosahující mimořádných 
úspěchů na republikové či mezinárodní úrovni. 

5) Město je poskytuje součinnost a finanční výpomoc také organizátorům sportovních akcí pořáda-
ných na území města. 

6) Město si je vědomo potřeby vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vy-
žití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie. 

7) Prioritou je podpora sportu a pohybu vůbec především u dětí a mládeže do 19 let. Aktivní pohyb 
dětí a mládeže je potřebný pro zdravý a harmonický růst a vývoj. Poskytnutí možnosti smysluplné 
činnosti, určení cíle, pocitu sounáležitosti s okolím i pocitu bezpečí je důležitým výchovným prv-
kem u dětí a mládeže a také významným preventivním činitelem, který pomáhá snížit míru rizika 
rozvoje sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 

8) Město svou cílenou podporou usiluje o podnícení zájmu o sport obecně. Vypěstování potřeby po-
hybu jako zcela samozřejmé součásti běžného života. Podpora zdravého životního stylu společně 
s cíleným rozvojem osobních dovedností. 

9) Město vnímá jako svou prioritu také poskytování podpory rozvoje sportovních a volnočasových 
aktivit seniorů. 

 

Článek 6  
Formy podpory sportu ve městě 

 

1) Město Chropyně v rámci činnosti své i činnosti příspěvkových organizací zřízených městem zajiš-
ťuje: 

- údržbu stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města, jejich případnou modernizaci 
v souladu s potřebami občanů a rozpočtovými možnostmi města (koupaliště, tenisové kurty, 
hřiště s umělým povrchem, atletický stadion, tělocvičny v obou budovách základní školy), 

- údržbu stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města, jejich případnou modernizaci v souladu 
s potřebami občanů a rozpočtovými možnostmi města (volně přístupná dětská hřiště, dětské 
hřiště v zahradě mateřské školy, volně přístupné cvičební prvky pro seniory), 

- podporu rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních města, 
- podporu sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež, 
- podporu a rozvoj talentovaných dětí a mládeže, 
- údržbu cyklostezek ve vlastnictví města, jejich rozšiřování vně i uvnitř území města, rozvoj 

odpočinkových zón, 
- v souladu s rozpočtovými možnostmi města podporu údržby sportovních zařízení ve vlastnic-

tví spolků, 
- v souladu s rozpočtovými možnostmi města podporu a spolupořadatelství sportovních akcí, 

turnajů a závodů, 
- spolupracuje s obcemi a subjekty zapojenými do MAS Jižní Haná v oblasti sportu a tělový-

chovy, 
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- v souladu s rozpočtovými možnostmi města podporu stávajících i nových odvětví pohybových 
aktivit jednotlivců i rodin s dětmi. 

 

Článek 7  
Formy financování přímé podpory sportu ve městě 

 

1) Město Chropyně v rámci svého rozpočtu financuje: 
- pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení, 
- revitalizaci a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení. 

2) Město Chropyně v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace města: 
- z příspěvku na provoz ZŠ Chropyně, p. o., spolufinancuje náklady na plavecký a lyžařský kurz 

žáků základní školy, 
- z příspěvku na provoz MŠ Chropyně, p. o., financuje náklady na provoz a údržbu hřiště v areálu 

zahrady mateřské školy, 
- z příspěvku na provoz SMM Chropyně, p. o., financuje náklady na údržbu a opravy sportovních 

zařízení v majetku města. 
3) Město Chropyně poskytuje podporu formou dotace z rozpočtu města v souladu s Pravidly pro po-

skytování dotací z rozpočtu města4, a to na podporu sportovních aktivit a sportovního vyžití ob-
čanů města, především dětí a mládeže do 19 let v rámci PROGRAMU S: 
- PROGRAM S I – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti  

Cílem programu je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou čin-
nost, především dětí a mládeže do 19 let, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské zá-
kladny, rozvoj kvality a úrovně hráčů, umožnit účast na závodech. 

-   PROGRAM S II – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu  

Cílem je podpora vrcholové a výkonností sportovní činnosti, tedy zvýhodnění a podpora jed-
notlivců a sportovních kolektivů, kteří se účastní republikových či mezinárodních soutěží, 
čímž významně reprezentují město Chropyně, a proto mají i vyšší náklady na svou činnost.  

-    PROGRAM S III – Pořádání významných sportovních akcí  

Cílem je podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných soutěží a akcí organi-
zovaných na území města Chropyně. 

-    PROGRAM S IV – Podpora provozování sportovních zařízení 

 Cílem je podpora provozu zařízení sloužících ke sportovnímu vyžití obyvatel města Chropyně. 
 

Článek 8  
Formy nepřímé podpory sportu ve městě 

 

1) Město Chropyně v rámci podpory rozvoje sportu dále poskytuje součinnost při: 

                                                           
4 Vnitřní směrnice č. 6/2016, Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně (www.muchro-
pyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/dotace/pravidla.pdf) 
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- zveřejňování a propagaci sportovních akcí pořádaných na území města na webu města, pro-
střednictvím městského rozhlasu, Mobilního rozhlasu, ve vývěsních skříňkách města a pro-
střednictvím Zpravodaje města Chropyně, a to na žádost pořádajícího subjektu,  

- možnosti bezplatného využívání zázemí či prostředků v majetku města na žádost pořádajícího 
subjektu a po projednání v radě města, případně po schválení ředitele příslušné příspěvkové 
organizace, 

- možnosti bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví města při pořádání sportovních akcí. 
 

Článek 9 
Účinnost 

 

1) Tento strategický dokument nabývá účinnosti 1. července 2018.  

 

 

 

 
 
Ing. Věra Sigmundová      paní Božena Hrabalová 
starostka města      místostarostka města 
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