Bezdružice dne 26. 7. 2018
Č.j.: BTAJ/2075/2018

Strategický plán rozvoje sportu v Bezdružicích
na období 2018 – 2022
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu v Bezdružicích je zpracován ve smyslu ustanovení § 6
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strategický plán rozvoje sportu v Bezdružicích navazuje na Strategický plán rozvoje města
do roku 2022.
3. Strategický plán rozvoje sportu v Bezdružicích je otevřeným dokumentem, který se může
měnit či doplňovat, a to s ohledem na priority a potřeby města.
4. Cílem strategického plánu rozvoje sportu v Bezdružicích je podpořit sport ve všech jeho
rovinách.
Článek II.
Úloha obce v zajišťování sportu
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.1
2. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obcí. Sportovní politika obcí se odvíjí od potřeb obcí
a vychází z jejich kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování
sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých
občanů kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň tím 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.
Formy podpory sportu v Bezdružicích
1. Přímá podpora - finanční
a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu města
 Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních
zařízení
 Revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení
b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací města
 Z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny,
squashe, víceúčelového hřiště základní školy, dětského hřiště v mateřské škole
c) Poskytovaná jako dotace a dary dle pravidel pro poskytování dotací a darů z rozpočtu
města třetím osobám
2. Nepřímá podpora
a) Údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
b) Zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
c) Propagace sportovních akcí v místním tisku a na webových stránkách města, možnost
uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
d) Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví města při pořádání sportovních
akcí
Článek IV
Sportovní vybavenost města Bezdružice
Město Bezdružice v současné době disponuje s těmito sportovními zařízeními:
 Tělocvična v budově základní školy
 Squash
 Koupaliště
 Víceúčelové hřiště u základní školy
 Dětské hřiště v ulici Na Sídlišti
 Sportovní hřiště nejen pro náctileté v ulici Na Sídlišti
 Dětské hřiště v mateřské škole
 Cyklotrasy
Článek V
Priority města v oblasti sportu
Do budoucna je jednou z hlavních priorit:
 Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami města
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Údržba dětských hřišť a jejich případné rozšíření, modernizace
Vybudování cyklostezky z Konstantinových Lázní do Bezdružic a její údržba včetně
údržby cyklotras
Podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních města
Podpora sportovních akcí pro děti a mládež
Podpora dalších provozovatelů sportovních zařízení, včetně finanční pomoci
Dle potřeby výstavba nových sportovišť
Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Strategický plán rozvoje sportu města Bezdružice schválilo Zastupitelstvo města Bezdružice
na svém zasedání dne 25. 7. 2018 usnesením č. 46/C8/2018.
2. Strategický plán rozvoje sportu města Bezdružice je zveřejněn na webových stránkách města
Bezdružice www.bezdruzice.cz.
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