PLÁN ROZVOJE SPORTU
MĚSTA HORNÍ SLAVKOV NA OBDOBÍ LET 2017 – 2021
Tento Plán rozvoje sportu (dále jen „Plán“) je zpracováván na základě § 6 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto Plánu je zajištění
optimálních podmínek pro trávení volného času a sportovní vyžití občanů města Horní
Slavkov v období let 2017 – 2021
1. Analýza současného stavu, SWOT analýza
Ve městě působí sportovní spolek Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s., který
zaštiťuje činnost sportovních oddílů fotbalu, volejbalu, stolního tenisu, tenisu, nohejbalu,
šachů1. Je majitelem vlastního sportovního zařízení – fotbalového hřiště včetně zázemí,
volejbalových a nohejbalových kurtů, dále spravuje tenisové kurty včetně zázemí, jejichž
majitelem je samo Město Horní Slavkov (dále jen „Město). Protože Město si je vědomo
nezastupitelné role tělovýchovné jednoty při provozování sportovní činnosti ve městě,
přispívá na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu ze svého rozpočtu částkou ve výši
390 000,- Kč. Město je mimořádným členem Tělovýchovné jednoty Spartak Horní Slavkov,
je připraveno finančně podpořit rekonstrukce sportovišť a dalšího vybavení, když další
nakládání s majetkem tělovýchovné jednoty je podmíněno souhlasem všech hlasů Města jako
mimořádného člena.
Město dále zřizuje příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže a školní družina Horní
Slavkov. Ta prostřednictvím zájmových kroužků nabízí možnost sportování dětem.
Zabezpečuje ryze sportovní kroužky věnující se florbalu, kopané, karate, kickboxu, stolnímu
tenisu, míčovým hrám a bumballu, na druhé straně také kroužky taneční a pohybové jako
aerobic, břišní tance, mažoretky, roztleskávačky a renmar dance1). Tyto kroužky jsou
zpoplatněny, v určitých případech lze ale jednat o snížení úplaty (dítě v pěstounské péči,
rodina pobírající příspěvek na péči nebo dávky hmotné nouze).
Ve městě jsou v provozu 3 tělocvičny, z toho 2 jsou svěřené k hospodaření základním školám
ve městě. Tyto základní školy jsou oprávněné k jejich pronájmu spolkům i zájmovým
skupinám. V majetku Města je dále multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem
(nachází se v těsné blízkosti Základní školy ve Školní ulici) které je občanům města
v odpoledních hodinách k dispozici. Jeho součástí je fotbalové hřiště s umělým povrchem,
které využívá 5 oddílů malé kopané nejen o víkendu při soutěžních utkáních.
1)
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K dispozici veřejnosti je také devět volně přístupných sportovišť, která v nedávné minulosti
prošla revitalizací, za zmínku stojí především ta větší – skateparkové a workoutové hřiště pro
děti „ U rakety“, lesopark s novými herními a edukačními prvky a relativně nově zbudované
hřiště, tzv. vnitroblok na sídlišti. Všechna tato sportoviště jsou ale ve velmi krátkém časovém
období poškozována vandalismem, a jejich údržba a oprava si vyžaduje nemalé finanční
částky z rozpočtu města.
Dále pak koupaliště „U pulečka“, které po technické stránce odpovídá potřebám nejen pro
koupání, ale i plavání či jiné netechnické vodní sporty. Slabou stránkou je zde nestabilní
přítok vody, který ovlivňuje množství i kvalitu vody.
Město podporuje sportovní aktivity svých občanů a na území města také finančně, a to buď
celoročním příspěvkem (např. TJ Spartak 390 tis. Kč) nebo průběžně prostřednictvím
individuálně poskytovaných příspěvků z rozpočtu města, určených konkrétně na financování
sportu a volného času mládeže a na financování sportu dospělých. K 1. červenci byly v roce
2017 na tyto účely poskytnuty příspěvky v částce 52 tis. Kč.
V případě příznivých sněhových podmínek v zimním období je ve městě k dispozici
sjezdovka s vlekem, lyžařům je nabízeno celodenní nebo půldenní jízdné a dětská sleva.
V prostorách hřiště „u rakety“ se nachází plocha obklopená mantinely, v případě mrazivého
počasí je zde zřizována volně přístupná ledová plocha na bruslení. Velký potenciál se skrývá
v případě příznivých sněhových podmínek v zimním období v realizaci stop na běžecké
lyžování, když na počátku roku 2016 došlo ke zkušebnímu provozu v okolí města Horní
Slavkov.
Protože se území města nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, z pohledu
aktivního neorganizovaného trávení volného času hraje největší roli cykloturistika a pěší
turistika. V okolí nebo přímo ve městě se nachází několik turistických tras nadregionálního a
regionálního významu i několik dalších neznačených okruhů, popsaných ve specializovaném
cykloprůvodci. Ty by měly být v budoucnu ve spolupráci s Klubem českých turistů
doznačeny, jak je uvedeno ve Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském
kraji.
SWOT analýza definuje silné a slabé stránky současného stavu, a dále příležitosti a rizika
nastavených podmínek pro trávení volného času a sportovní vyžití občanů města Horní
Slavkov.

SILNÉ STRÁNKY - STRENGTHS
SLABÉ STRÁNKY - WEAKNESSES
 silná vazba mezi městem Horní
 nedostatek organizovaných
Slavkov a TJ Spartak Horní Slavkov
nízkoprahových volnočasových
aktivit pro děti a mládež ze sociálně
 nastavený systém dotací z rozpočtu
slabých rodin
města za účelem podpory činností
v oblasti sportu a volného času
 poškozování vybavení volně
mládeže, a sportu dospělých –
přístupných sportovišť ze strany
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reprezentace města
poloha města, nabízející velké
možnosti neorganizovaného trávení
volného času
široké spektrum sportovního vyžití skate, workout, bruslení, lyžování,
fitness prvky pro seniory….



veřejnosti
špatný technický stav sportovišť v
majetku TJ Spartak

PŘÍLEŽITOSTI - OPPORTUNITIES
RIZIKA - THREATS
 podpora sportu ze státního rozpočtu
 podpora sportu ze strany státu je
se zaměřením na podporu sportu dětí
poskytovaná pouze sportovním
a mládeže, sportu pro všechny,
organizacím, zapsaných v rejstříku
sportu zdravotně postižených osob
sportovních organizací a sportovců
 podpora sportu ze státního rozpočtu
 teprve
dochází
k doplnění
ve formě dotace v programu podpory
aktuálních dotačních titulů o nové
na
pořízení
nebo
technické
programy
zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku
 využití dotačního programu Úřadu
práce ČR – zaměstnávání v rámci
veřejně prospěšných prací (např.
správce sportoviště)

2. Rozvoj sportu ve městě Horní Slavkov bude nadále realizován v těchto prioritních
oblastech:
 sportovní a volno-časové aktivity mládeže a obyvatel města
 dotační program města
 investice do rozvoje sportovišť
2.1 Sportovní a volno-časové aktivity mládeže a obyvatel města
Sport obyvatel a zejména mládeže má nezastupitelnou roli v rámci prevenci kriminality. Jako
hlavní v této oblasti je proto třeba vnímat zvýšenou podporu pravidelných aktivit oproti
jednorázovým akcím. Cílem je proto vytvářet pro tyto pravidelné aktivity vhodné materiální
podmínky, podpora jednorázových akcí bude realizována výlučně dotačním programem.

Podpora sportovních a volnočasových aktivit bude nadále směřována do oblastí:



zpřístupnění uzavřených sportovních areálů v majetku města široké veřejnosti – např.
zaměstnáním správce
podpora kroužků na školách a školských zařízeních, zřizovaných městem, a tím
zapojení většího množství dětí do zájmové činnosti – je součástí rozpočtu škol a
školských zařízení
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podpora škol a školských zařízení při účasti žáků na soutěžích a turnajích mimo území
města – navýšením rozpočtu škol a školských zařízení ze strany zřizovatele
podpora zimních sportů v případě příznivých sněhových podmínek a mrazivých dnů –
provozováním vleku na sjezdovce, realizací běžeckých stop, zřízením plochy na
bruslení

2.2 Dotační program města
Podávání žádostí o finanční příspěvky a rozhodování o nich se řídí Předpisem Rady města č.
PR 2/2015 Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Horní Slavkov.
Podporovanými oblastmi jsou mj. podpora činností v oblasti sportu a volného času mládeže, a
sportu dospělých – reprezentace města. Dotaci lze poskytnout jako neúčelovou celoroční
podporu činnosti žadatele nebo účelovou podporu konkrétní akce žadatele. Při tvorbě
rozpočtu je vždy alokována částka pro podporu konání plánovaných i operativně konaných
individuálních sportovních akcí. V případě, že je alokace již vyčerpána, finanční podpora je
provedena rozpočtovou úpravou.
2.3 Investice do rozvoje sportovišť
Veškeré investice do sportovních zařízení v majetku města jsou projednávány v rámci
rozpočtu města na příslušný rok. Prioritou investic do sportovišť je jejich postupné
dovybavení a potřebné rekonstrukce; v případě poskytnutí účelových příspěvků na
rekonstrukce sportovišť a vybavení v majetku TJ Spartak Horní Slavkov Město vystupuje
jako mimořádný člen této tělovýchovné jednoty.
Připravené investiční akce:






rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice – plánované financování
prostřednictvím žádosti o dotaci, Město je v případě přidělení dotace připraveno
podílet na povinné spoluúčasti ze strany žadatele – stavba je připravená k realizaci
včetně platného stavebního povolení
snížení energetické náročnosti kabin TJ Spartak – stavba je v realizaci, získána dotace
z Operačního programu životního prostředí, Město se podílí na spoluúčasti ze strany
žadatele – TJ Spartak
zajištění stabilního přítoku vody do koupaliště – jde o velmi časově i finančně
náročnou akci - projektová dokumentace k zajištění přítoku je vyhotovena, samotná
realizace bude závislá na vhodném dotačním projektu

3. Závěr
Podpora sportu se odvíjí od potřeb jednotlivých měst a obcí. Město se snaží podporovat
veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a
usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, o
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů. Podporuje i
tzv. „školní sport“, kdy jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
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s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury základních škol. Cílem je zvládnutí pohybových
dovedností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu mimo tělesnou výchovu v rámci
vzdělávacího programu. Město nemá jednorázově finanční prostředky na konečné dovybavení
a rekonstrukci sportovišť, proto jsou sportoviště opravována a modernizována postupně,
nejlépe s využitím dostupných dotačních programů. Tady se ale na jedné straně zdůrazňuje
odpovědnost obcí za rozvoj možností za sportování mládeže na svém území, na druhé straně
může být příjemce pouze nezisková právnická osoba, která je definována jako sportovní
organizace.
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