Plán rozvoje sportu obce Velký Osek na
roky 2021 – 2026
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Velký Osek je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“).
Výňatek ze zákona o podpoře sportu:
„§ 6
Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí 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.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.“
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu
je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje,
které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit s ním spojených. Převážně se jedná o otevřený
dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na aktuálních prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve
všech jeho aspektech a určit způsob jeho financování.

2. Základní pojmy
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.
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, uspokojení potřeb a regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních
sportovních klubech a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury mateřských, základních a
středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření
vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních
klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a
výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty
a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů, zajišťování a provozování
sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články sportovních svazů a střešních sportovních
organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
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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.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.

3. Úloha obce v zajišťování sportu
Péče o sport patří ze zákona o podpoře sportu mezi úkoly obce.
Dle zákona o podpoře sportu obec ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
• zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a poskytují je pro
sportovní činnost občanů,
• kontroluje účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
• zabezpečuje 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 obce vychází z její potřeby a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obec se spolupodílí na
financovaní sportu, koordinuje činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a
kontroluje 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), ve znění pozdějších předpisů.

4. Sportoviště na území obce a spolky se sportovním a volnočasovým zaměřením
A. Sportoviště, dětská hřiště a další sportovní vyžití
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sportovní areál fotbalového hřiště na Šanghaji
Sportovní areál u Masarykovy základní školy
Sokolovna včetně zahrady Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek
Sportovní hřiště v areálu Hotel U Jezera
Sportovní a rekreační rybolov v areálu Máčidlo a v lokalitách Okrouhlík, Tonice, Bezedná, Staré Labe,
hasičská nádrž na Šanghaji, písník za Hotelem U Jezera
Cyklotrasy a cyklostezky – č. 4348, 2 - Labská, Eurovelo 4,
Dětská hřiště – u Mateřské školky, před Dělnickým domem, mezi Dělnickým domem a mateřskou školkou,
na zahradě obecní knihovny, v areálu Masarykovy základní školy, na Stráži, na Šanghaji u tenisových
kurtů, v areálu fotbalového hřiště, v lokalitě Za Lávkami, na sokolské zahradě, areál Hotel u Jezera, „Na
Dolíku“ v ulici U Máčidla
Kopec využívaný k sáňkování u ZOO-koutku
Lesní naučná stezka u sportovního areálu ve čtvrti Šanghaj
Vývaziště lodí na Labi ř. km. 912,18 na pravé straně
Prostory pro koupání v písníku za Hotelem u Jezera

B. Systematická práce s mládeží
•
•
•
•
•

Tělocvičná jednota Sokol Velký Osek
Fotbalová škola Velký Osek z.s.
Fotbalový klub Viktoria Velký Osek z.s.
JPO III - Hasiči Velký Osek
Český rybářský svaz – místní organizace
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C. Další volnočasové aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek
Základní organizace Českého svazu včelařů Velký Osek
Spolek přátel historické techniky
Osecká NADĚJE, o.p.s.
Český svaz ochránců přírody – pobočný spolek „Hastrman“
Májovci Velký Osek
Osecký Skřivánek
Klub Náplavka Labe, z.s.
Centrum „Rejnok“ z.s.

5. Vize podpory sportu v obci
V příštích letech lze v obci Velký Osek očekávat další nárůst o cca 3 – 5 % obyvatel ročně oproti referenčnímu roku
2020 (cca 2 500 fakticky žijících obyvatel) vzhledem k účinnému územnímu plánu a k záměrům soukromých
stavebníků na výstavbu nových rodinných a řadových domů. Obec Velký Osek se neustále dynamicky rozrůstá a
každoročně se zvyšuje faktický počet obyvatel a tím i uživatelů veřejných služeb včetně občanské vybavenosti,
sportovní, volnočasové a zájmové infrastruktury. Dochází k obměně demografické skladby obyvatel díky příznivé
dopravní dostupnost k hlavnímu městu Praha a dalším velkým aglomeracím v okolí (Hradec Králové, Mladá
Boleslav, Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Pardubice), což přitahuje zejm. nové rodiny s dětmi a mladé páry. Obec
musí tak držet krok s potřebami a zájmy svých obyvatel včetně nově příchozích, a proto je nutné průběžně
budovat, zlepšovat a rozvíjet sportovní, volnočasovou a zájmovou infrastrukturu v obci Velký Osek včetně
navyšování její kapacity nebo rozšiřování množství druhů sportovních, volnočasových a zájmových aktivit
vykonávaných přímo v obci nebo v jejím blízkém okolí.
Obec Velký Osek podporuje zájem o sport jako samozřejmou součást potřeb obyvatelstva v rámci uplatňování
zdravého životního stylu a socializace.
Obec stanovila tři základní priority v oblasti podpory sportu:
A. Sport dětí a mládeže
Fyzická aktivita dětí a mládeže hraje nezastupitelnou úlohu pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Jakýkoliv
sport má zásadní vliv na způsob chování dětí a mládeže, jedná se o silný výchovný prostředek a také pomáhá
předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti. Cílem obce je dlouhodobé podněcování zájmu o sportovní
aktivity s vypěstováním návyků na samozřejmé každodenní potřeby dětí a mládeže, zabezpečení kvalitního a
moderního materiálního a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry, podpora tělovýchovných aktivit pro děti
a mládež a také podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících s dětmi a
mladistvými.
B. Sport pro všechny obyvatele obce
Obec podporuje velké množství spolků a dalších organizací tak, aby byla možnost uspokojit potřeby co nejširšího
okruhu obyvatelstva obce. Cílem tak je vytvořit organizační, finanční a majetkové zajištění různých možností
volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie žijící na území obce v rámci podpory rozvoje sportovních
spolků, klubů, zájmových organizací a sdružení, podpora meziobecní spolupráce v oblasti sportu, zvýšení
informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a podpora v oblasti propagace sportovních akcí.
C. Sportovní infrastruktura
Mezi základní podmínky provozování různých forem sportu a volnočasových aktivit bezesporu patří vybudování a
provozování nebo podpora sportovní infrastruktury a sportovišť. Obec má v tomto ohledu zcela zásadní a
nezastupitelnou úlohu. V této souvislosti se obec snaží vytvářet systematickou a kontinuální podporu a
modernizaci sportovní a volnočasové infrastruktury a navazujících aktivit, zejména obnovu (modernizaci) a rozvoj
školní sportovní infrastruktury a vybavení, rozvoj ostatních sportovních zařízení ve vlastnictví obce, podporu
modernizace a rozvoje sportovních zařízení a vybavení místních sportovních spolků a klubů. Budování, rozvoj,
modernizace, zásadní obnova a údržba sportovních zařízení zejm. ve vlastnictví či správě obce se provádí
v souladu s Investičním plánem obce.
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6. Formy podpory sportu a dalších aktivit v obci
A. Přímá podpora (finanční)
i) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•
•
•
•

Vybudování sportovišť, pořízení sportovních, volnočasových a zájmových zařízení nebo jejich částí
Modernizace a opravy stávajících sportovních a volnočasových zařízení zejm. ve vlastnictví obce,
popř. sportovních klubů, volnočasových a zájmových organizací
Dotace na provoz spolkových (zájmových a volnočasových) a sportovních činností
Podpora obce, případně spolupořadatelství sportovních a dalších akcí

ii) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

Z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba, provoz a opravy tělocvičny Masarykovy základní
školy a dětská hřiště v Masarykově základní škole a Mateřské školce

B. Nepřímá podpora
•
•
•

Propagace pořádaných sportovních, zájmových a volnočasových akcí a jejich výsledků
Možnost bezplatného nebo nízkonákladového užívání pozemků ve vlastnictví či ve správě obce při
pořádání sportovních, volnočasových a zájmových akcí
Organizační zajištění sportovních, zájmových a volnočasových akcí

7. Závěr
Plán rozvoje sportu obce Velký Osek schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 26. 7. 2021.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách obce Velký Osek nebo je k dispozici na obecním úřadu
obce Velký Osek.
Plán rozvoje sportu obce Velký Osek je platný na období 2021 – 2026, jeho aktualizace však může proběhnout
kdykoliv v souladu s potřebami obce a jejího obyvatelstva, resp. v návaznosti na aktualizaci Investiční plán obce
Velký Osek.

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
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