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Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Jindřichovice (dále také PRSOJ)

je zpracován v souladu s

ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem PRSOJ je stanovit priority pro rozvoj sportu a podpořit tak sport v obci ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci. Obec Jindřichovice 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.
Plán rozvoje sportu obce Jindřichovice by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů
a možnostmi financování z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů.
Oblast sportu řeší i dokument „Program rozvoje obce JINDŘICHOVICE“, který platí pro období
2015-2020, při jehož zpracování byla provedena anonymní a dobrovolná anketa, která zkoumala
kvality života občanů v obci Jindřichovice jako součást zpracování Strategického plánu. Strategický plán
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.
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Článek I.
Základní pojmy
1. 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.
2. 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.
3. 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 činností, všestrannost a vytváření vztahu ke
sportu.

4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota
Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových
aktivit občanů.
5. Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.
6. Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
7. Dobrovolník a dobrovolnictví
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný 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 sportovním prostředí ve prospěch
druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů
odbornou kvalifikaci.
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Článek II.
Úloha obce v zajišťování sportu
1. Péče o sport patří mezi úkoly obce a sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází
z jejich kulturně historických tradic.

2. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obec
ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

3. Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních subjektů ve
prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování
potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
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Článek III.
Navrhovaná opatření a priority
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních příspěvků poskytovaných z rozpočtu obce. Obec si je vědoma důležitosti spontánního
sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.

Jedním ze strategických cílů stanovených v „Programu rozvoje obce JINDŘICHOVICE“, který platí pro
období 2015-2020 je Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů.

* nízká priorita, ** střední priorita, *** nejvyšší priorita
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Obec se proto bude snažit vytvořit pro obyvatele místa, kde by se dali tyto aktivity provozovat (viz
zábavy a plesy, dětské hřiště s prolézačkami). Smysluplné využití volného času vede ke spokojenosti
místních obyvatel a může také napomáhat ke zlepšení mezilidských vztahů. Podporováno bude
rozšíření infrastruktury pro sportovní a kulturní činnosti, ale i organizování jednotlivých konkrétních
aktivit. Organizace kulturních a sportovních akcí může vést také k zefektivnění cestovního ruchu, což je
pro obec ekonomicky pozitivní.

Článek IV.
Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční)
 rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce,
 pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
 revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,
 individuální dotace na sportovní aktivity
2. Nepřímá podpora
 údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
 zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
 propagace sportovních akcí na webových stránkách obce, možnost uveřejňování
postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
 možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí,
 možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních
akcí.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Plán rozvoje sportu v obci Jindřichovice do roku 2022 schválilo dne 12.09.2019 zastupitelstvo
obce Jindřichovice usnesením č. 157.
2. PRSOJ je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce.
3. Plán rozvoje sportu v obci Jindřichovice je zveřejněn na webových stránkách obce
www.obecjindrichovice.cz a je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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