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1. ÚVOD
V návaznosti na Strategický plán rozvoje města Hronova, který schválilo
Zastupitelstvo města Hronova dne 17. 3. 2008 pro období 2008 – 2013, zpracovala
Sportovní komise Rady města Hronova, poradní orgán Rady města pro oblast sportu,
základní teze Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hronově.
ÚLOHA

OBCÍ V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU

Péče o sport patří mezi hlavní úkoly obcí a legislativní podmínky pro rozvoj sportu
jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Sportovní
politika obcí se odvíjí od jejich potřeb 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 a kontrolují efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou kontrolu vůči
obci.
ZÁKLADNÍ

TEZE

Město Hronov deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve
všech jeho třech formách – aktivní, pasivní a konzumní.
Město Hronov uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním
a realizací sportovní politiky a zřízením Sportovní komise Rady města Hronova,
poradního orgánu Rady města Hronova pro oblast sportu.
Město Hronov se otevřeně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro své občany vhodné
podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity.
Město Hronov si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, jež plní v životě dětí
a mládeže jako účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů
mládeže.

2. OBLASTI PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ
SPORT

PRO VŠECHNY

Pojem: Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití
a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie.
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Priorita:
rekonstrukce a oprava dětských hřišť
výstavba dětských koutků
rekonstrukce hřiště na Příčnici
vybudování víceúčelového hřiště v Dolíčku
vybudování cyklostezek a in-line stezek
podpora údržby lyžařských tratí v regionu Kladské pomezí
podpora údržby volně přístupných hřišť ve Zbečníku, Velkém Dřevíči, Rokytníku
dokončení výstavby Zimního stadionu
vytvoření vhodné plochy pro koupání
SPORT

DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pojem: Sport dětí a mládeže koresponduje, jak s oblastí Sport pro všechny, tak s oblastí sportu
výkonnostního (vrcholového v širším pojetí). Tato věková kategorie je pojímána samostatně z důvodu
jednoznačné priority pro město Hronov, které chápe vynaložené úsilí a prostředky tímto směrem jako
nejlepší způsob prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární prevence
sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Cílem je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu sportu jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu a zároveň umožnit
rozvíjet své schopnosti a dovednosti v této oblasti s možností sportovního růstu.
Priorita:
Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží
Vzdělávání trenérů mládeže
Správa a údržba sportovišť
Podpora nevýkonnostních sportů a pohybověvolnočasových aktivit mládeže
Nevýkonnostní sportovní a pohybové aktivity v DDM Domino
Převzetí a rekonstrukce fotbalového stadionu s atletickou dráhou
Kolektivní sporty:
1.

fotbal, lední hokej, volejbal

2.

ostatní kolektivní sporty

1.

stolní tenis, atletika, vodácký sport

2.

tenis, šachy, gymnastika, letectví

3.

karate, kynologie, turistické a jiné pohybověvolnočasové aktivity

Individuální sporty:
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VÝKONNOSTNÍ

A VRCHOLOVÝ SPORT

Pojem: Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná
se o pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje většinou pod odborným (profesionálním)
vedením. Vrcholový sport je vyšší forma sportu výkonnostního (úroveň evropských a světových soutěží
včetně nejvyšších domácích soutěží družstev i jednotlivců).
Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný prostředek umožňující pěstovat
v občanech města Hronova pocity patriotismu vůči svému městu (pocity sounáležitosti a hrdosti),
významný prostředek účinné reklamy města Hronova a vytváření jeho image (reprezentace města doma
i v zahraničí), důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže (vzory, idoly).
Cíl podpory: Vytvořit špičkové technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a silné finanční zázemí
organizacím a TJ pro provozování těchto forem sportu, tím podnítit zájem pořadatelů organizovat ve městě
významné sportovní akce, jejichž pořádání přinese městu výraznou reklamu a zvýšení cestovního ruchu se
všemi jeho pozitivními důsledky. Umožnit široké veřejnosti se sportem bavit.
Priority:

jsou totožné a navazují na priority v oblasti podpory sportu dětí a mládeže
Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží
Vzdělávání trenérů mládeže
Správa a údržba sportovišť

3. FORMY PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ
PŘÍMÁ

FINANČNÍ PODPORA

-

na údržbu a rozvoj sportovišť a objektů pro mládež, která nejsou v majetku města

-

na sportovní akce

-

na sportovní činnost dětí a mládeže v Hronova včetně úhrady nebo slev nájemného

-

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu a s tím spojenou reprezentaci města v ČR
a v zahraničí

-

na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku města a jeho organizací

-

sleva nájemného sportovním klubům a organizacím využívajícím ke své činnosti nebytové prostory
a sportoviště v majetku města za ceníkové ceny

-

na zajištění drobných požadavků na akce organizované pro děti a mládež, na aktivity základních škol
a Domu dětí a mládeže (organizované nad rámec učebních osnov) a na sportovní volnočasové aktivity
pořádané zájmovými organizacemi.
TECHNICKÁ

PODPORA

-

údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku města Hronova
(tělocvičny Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč, Zimní stadion)

-

výstavba sportovních zařízení

-

podpora při údržbě a provozu sportovních a pohybověvolnočasových zařízení, která nejsou v majetku
města, sloužících dětem a mládeži
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-

koncepční rozvoj a údržba ostatních ploch vhodných k realizaci sportovních volnočasových aktivit:
plochy ve městě pravidelně udržované pro volně organizované sportování
- volně přístupná hřiště na malou kopanou – Příčnice, Zbečník, Velký Dřevíč
- volejbal, basketbal, streetball – za školou
- cyklostezky v přírodě i ve městě (vhodné i pro kolečkové brusle)
- letní využití zimního stadionu (hokejbal, in-line dětí s rodiči)
cyklodráha, bikeškola

-

pokračování projektu školní hřiště v Dolíčku
PROPAGAČNÍ

FORMA PODPORY

-

zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek města, informačního
zpravodaje města Hronova , U nás

-

zveřejňování významných sportovních výsledků a úspěchů dosažených sportovními a zájmovými
organizacemi působících na území města Hronova (na základě informací, jež dodají samotné sportovní
a zájmové organizace)

-

využívání reklamních ploch v majetku města k prezentaci významných sportovních událostí

-

vytvoření přehledného materiálu občanům, zejména rodičům, o subjektech (sportovní kluby, sportovní
organizace, občanská sdružení, atd.) zabývajících se na území města Hronova oblastí sportu (zaměření,
výkonnostní úroveň, stupeň odborného vedení, členská základna, místo působení atd.) a zajistit jejich
distribuce prostřednictvím školských zařízení
KOORDINAČNÍ

A ORGANIZAČNÍ FORMA PODPORY

-

podpora sportovním klubům a organizacím při získávání pořadatelství významných sportovních akcí,
například formou písemného vyjádření k záměru

-

možnost účasti zástupců města při jednáních sportovních klubů a organizací se sportovními svazy

-

zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních klubů a organizací
s partnerskými městy Hronova doma i v zahraničí v oblasti sportu (výměnné tréninkové pobyty, účast
na sportovních soutěžích, odborné stáže trenérů apod.)

-

podpora sportovním klubům a organizacím při významných jednáních s potencionálními sponzory

-

podpora a motivace ředitelů škol pro aktivní přístup při pořádání školních sportovních akcí
a sportovních dnů

-

podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (například státní dotace, granty
kraje, EU, nadační fondy apod.)

-

spolupráce města s Královéhradeckým krajem
SPOLEČENSKÁ

FORMA PODPORY

-

vyhodnocování nejlepšího sportovce města Hronova za uplynulý rok

-

průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovce, trenéra, funkcionáře nebo
sportovního oddílu města Hronova v oblasti sportu
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-

přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě představiteli Města Hronova

-

zviditelnění organizací a firem (sponzorů), které výraznou měrou podporují sport ve městě Hronově
DALŠÍ

FORMY PODPORY

-

možnost bezplatného poskytnutí reprezentačních prostor radnice pro společenské události spojené
s konáním významných sportovních akcí (např. losování soutěže, odborné semináře konané v rámci
významné sportovní akce, tiskové konference, farewell party, apod.)

-

snížení, případně úplné prominutí, poplatků ze vstupného uloženého městskou vyhláškou nebo jiným
předpisem formou převzetí záštity města

4. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Financování sportovních organizací je vícezdrojové.
Na straně příjmů sportovních organizací jsou:
příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu na podporu sportu
příspěvky domácností na sportování jejich členů
výnosy z vlastní hospodářské činnosti
výnosy ze sportovní činnosti
příjmy z reklamy
poplatky médií za reportáže ze sportovních přenosů
podpora sponzorů
část výnosů sportovních loterií
Na straně výdajů sportovních organizací jsou:
výdaje za pořízení majetku a spotřebních předmětů
výdaje na zajištění sportovních akcí
výdaje na provoz sportovních zařízení nebo jejich pronájem
výdaje na cestovní náhrady, stravné sportovců

Je zřejmé, že objemově největší peněžní toky se týkají výkonnostního sportu, jímž
dobře hospodařící klub dotuje masovou činnost v oblasti práce s mládeží.
K zajištění rozvoje sportu ve městě Hronově a jeho systémové finanční podpory
počítá koncepce s využitím finančních prostředků ze schváleného Rozpočtu města
Hronova na příslušný rok z těchto kapitol.
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VZDĚLÁVÁNÍ

A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

příspěvek na rozvoj, opravy a údržbu sportovišť, která jsou v majetku města a spravují je školská
zařízení. Cílem finanční podpory je zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení.
TĚLOVÝCHOVNÁ

A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sportovní zařízení v majetku města
Příspěvek na rozvoj, opravy a údržbu sportovišť, která jsou v majetku města a spravuje je odbor
Sportovní a rekreační zařízení. Cílem finanční podpory je zlepšení technického stavu sportovišť
a tělovýchovných zařízení.
Ostatní tělovýchovná činnost a pohybověvolnočasové aktivity
Příspěvky na sportovní akce, cílem je rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních aktivit na území města
a podpora sportovních soutěží všech kategorií.
Příspěvky na podporu sportovní činnosti a pohybověvolnočasových aktivit mládeže. Cílem je
podporovat pravidelnou sportovní aktivitu mládeže na území města, umožnit rozšíření počtu sportující
mládeže. Příspěvky jsou určeny na provozní náklady včetně pronájmů sportovišť, cestovné, nákup
sportovního vybavení a zařízení.
Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu. Cílem je podporovat tělovýchovné
jednoty, organizace a jednotlivce se sídlem v Hronově, kteří jsou členy vyšších soutěží (přesahující
Královéhradecký kraj nebo jsou zařazeni do reprezentace ČR.
Příspěvky na podporu výkonnostního sportu. Cílem je podporovat tělovýchovné jednoty, organizace
a jednotlivce se sídlem v Hronově, kteří reprezentují v soutěžích Královéhradeckého kraje.
Příspěvky na podporu rekreačního sportu. Cílem je podporovat tělovýchovné jednoty, organizace
se sídlem v Hronově vytvářejcí podmínky pro pohybové sportovní vyžití a reprezentují město na
oblastní úrovni.
Příspěvky na podporu sportovní činnosti mládeže. Ohodnotit práci kvalitních trenérů a umožnit jejich
vzdělávání a školení.
Příspěvek na sportovní reprezentaci města v České republice a v zahraničí.
Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvky na podporu sportovních kroužků zastřešující DDM Domino.
Grant města Hronova “PRÁCE S MLÁDEŽÍ”
Příspěvky na podporu práce s mládeží, získávání dotačních titulů, grantů a finančních prostředků mimo
rozpočet města.
Dětská hřiště
Příspěvek na rozvoj, opravy a údržbu volně přístupných sportovišť a hřišť pro děti a mládež.
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Uvedené finanční zdroje nezahrnují finanční prostředky na zajištění velkých
investičních akcí, se kterými koncepce počítá. Jedná se hlavně o dostavbu Zimního
stadionu, rekonstrukci fotbalového a atletického stadionu, výstavbu kabin
volejbalových hřišť, rekonstrukci areálu koupaliště, vybudování cyklo a in-line stezek.

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ POLITIKY MĚSTA
Prosazování vytyčených cílů, plnění postupných úkolů a zajišťování úřední agendy
vyplývající z přijetí předkládané Koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě
Hronově nebude znamenat žádný nárůst pracovníků. Má-li být, ale sportovní politika
města Hronova kvalitně naplňována, mají-li být předpokládané finanční zdroje
efektivně využívány, máme-li skutečný zájem postupovat systémově a koncepčně, je
nezbytné rozdělení kompetencí na odborně zaměřené pracovníky.
EKONOMICKÁ

OBLAST

Zajišťuje agendu spojenou
na sportovní účely.

s poskytováním

finančních

příspěvků

určených

evidence žádostí
zpracování žádostí pro posuzování sportovní komise
zpracování žádostí do Rady města a Zastupitelstva města
sepisování dohod o poskytnutí příspěvku apod.
veřejnosprávní kontrola
sledování a odpovědnost za čerpání a nepřekročení rozpočtu jednotlivých položek
kontrola vyúčtování a účelnost vynaložení poskytnutých finančních příspěvků.
Vedoucí finančního odboru, Vedoucí úřadu, Místostarosta města

KONCEPČNÍ

OBLAST

Zajišťuje tvorbu koncepce v oblasti rozvoje sportu a sportovních volnočasových
aktivit a jejich postupné zavádění do běžné praxe. Spolupracuje a komunikuje (nejen
písemnou formou) se subjekty zajišťujícími sport ve městě a vyhodnocuje jejich
činnost na území města (podklad pro přidělování finančních příspěvků). Spolupracuje
s koordinátory prevence ve školách. Vyhledává možnosti dotačních titulů a grantů.
Předkládá návrhy , odhaluje problémy a nedostatky.
Vedoucí odboru sportovní a rekreční zařízení města, Referent dotací odboru majetek
Sportovní komise rady města
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TECHNICKÁ

OBLAST

Pracuje převážně v terénu. Na základě informací od správců a vlastní kontrolou
sportovišť, ploch pro sportovní a volnočasové aktivity, zpracovává informace
o technickém stavu sportovišť, kvalitě volně přístupných venkovních hřišť a plácků,
majetkových poměrech, četnosti využívání, účelech využití, stávajících možnostech
využití apod. Průběžně tento materiál aktualizuje a navrhuje potřebné opravy,
způsoby údržby, obnovy a rozvoje sledovaných zařízení. Jedná-li se o zařízení, jež
není v majetku města Hronova vypracovává po osobní kontrole odborné stanovisko
k žádosti o finanční příspěvek na jeho údržbu, sloužící jako podklad pro rozhodování
sportovní komise. Následně kontroluje způsob využití poskytnuté finanční dotace.
Komunikuje s Technickými službami. Reaguje na požadavky týkající se budování
nových dětských hřišť a plácků vhodných pro neorganizované formy sportu (pro
všechny věkové kategorie), obnovy a rekonstrukce hřišť stávajících. Spolupracuje
s kompetentními pracovišti, organizacemi a školskýmí zařízeními zajišťující správu
sportovišť. Zajištuje opravy a revize.
Odbor majetek – technik, správa budov, Odbor SRZ – technik, Ředitelé školských a volnočasových
zařízení města

6. ZÁVĚR
Tento materiál formuluje cíle a snaží se najít správný směr, kterým by se mohla
sportovní politika města Hronova ubírat, aby byla oblast sportu ve městě na
odpovídající úrovni, tj. aby se město znovu nejen zařadilo mezi uznávané sportovní
města v krajském měřítku, vychovávalo mladé nadějné sportovce, ale take umožnilo
široké veřejnosti pestrou nabídku rekreačního sportu a dětem dostatek míst pro hru
a sport.

Dokument “Koncepce podpory sportu v Hronově” byl chválen
usnesením Zastupitelstva města Hronova č. 9/2009.

V Hronově 30. 12. 2009

Hana Nedvědová v.r

Josef Thér v.r

starostka města

místostarosta města
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