PLÁN ROZVOJE SPORTU
MĚSTYSE
DOUBRAVICE NAD
SVITAVOU
NA OBDOBÍ 2020-2025

Dokument byl schválen zastupitelstvem městyse Doubravice nad Svitavou usnesením č.
119/2019 ze dne17.12.2019
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1.ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v rámci Městyse Doubravice nad Svitavou je zpracován ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v
závislosti na prioritách a potřebách městyse. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit
sport ve všech jeho rovinách a vymezit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2.MĚSTYS DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Městys Doubravice nad Svitavou se nachází v Jihomoravském kraji, okresu Blansko. Tvoří jej
dvě katastrální území –Doubravice o rozloze 893 ha a Klemov o rozloze 175 ha. Nadmořská
výška je 315 m n. m. Městys přísluší ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností
Blansko, pověřenou obcí je taktéž Blansko. Doubravice leží na levém vyvýšeném břehu řeky
Svitavy asi uprostřed vzdálenosti mezi městy Blanskem a Boskovicemi. Jméno obce vzniklo
podle doubrav. Městys sousedí se severně položenými obcemi Obora, Lhota Rapotina a Újezd
u Boskovic, na východě s Němčicemi a Kuničkami, na jihu s městem Rájec –Jestřebí a obcí
Holešín, západně od Doubravice leží obec Bořitov. Městys je členem svazku obcí Svitava.
Ten mimo Doubravici zahrnuje také obce Chrudichromy, Jabloňany, Kuničky, Lhota
Rapotina, Obora, Skalice n. Svit., Svitávka a Újezd u Boskovic. Svazek byl založen roku
2002. Městysem prochází silnice druhé třídy 374, která jej spojuje s Brnem. Dále Doubravicí
nad Svitavou prochází dvoukolejná elektrizovaná železniční traťč.260 Brno –Česká Třebová.
Vzdálenost od jihomoravské metropole je 35 kilometrů.
K 01.01.2019 měl Městys Doubravice nad Svitavou 1.388 obyvatel, z toho 676 žen a 712
mužů a průměrný věk obyvatel činil 41,6 let, a to jak u žen, tak i u mužů.
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K 01.01.2010 měl Městys Doubravice nad Svitavou 1.287 obyvatel, z toho 632 žen a 655
mužů a průměrný věk obyvatel činil 40,5 let.

[https://mapy.cz/zakladni?x=16.6408767&y=49.4373828&z=13&source=muni&id=6151]

3.ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a
usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví,
dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou pohybové vyžiti,
organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udrženi nebo
zlepšeni zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity v rámci předškolní či 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 činnosti, všestrannost a
vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota
Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťovaní a provozovaní sportu, pohybových a
volnočasových aktivit občanů.
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Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo dobrovolný činovník, podílející se
na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědoma,
svobodně zvolena 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.
Komise pro mládež a sport
Poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se na
sportovních činnostech v obci.

4.ÚLOHA OBCE VZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Plán rozvoje sportu městyse Doubravice nad Svitavou byl vyhotoven v souladu s
doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Základní obsah, resp. osnova plánu
rozvoje sportu pro obce a města (viz. níže) je vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře
sportu.
Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu
(§ 6):
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.
Plány v oblasti sportu (§ 6a)
1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné
k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a
opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů
v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.
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2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z
rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Smyslem zpracování Plánu rozvoje sportu pro městys Doubravice nad Svitavou je reflexe
současného stavu s přihlédnutím k historickým souvislostem a specifikům zdejšího území,
definice problémových okruhů, artikulace priorit a cílů v dílčích oblastech rozvoje sportu v
návaznosti na plánování investičních záměrů. Plán pojímá oblast sportu v celé své možné šíři,
nabízí pohled na stručný historický exkurz sportu v řešeném území a přibližuje čtenářům
aktuální stav i směřování ve střednědobém horizontu.
Plán rozvoje sportu městyse Doubravice nad Svitavou má povahu střednědobého dokumentu s
výhledem do roku 2025. Některá opatření a konkrétní navazující záměry jsou krátkodobého
charakteru v horizontu 2 let.

5.SOUČASNÝ STAV
V obci se nachází jedno dětské hřiště, která obec průběžně udržuje, doplňuje, rekonstruuje a
modernizuje. Lokalita jemírně svažitá, částečně zatravněná. Hřiště je veřejně přístupné bez
omezení. Všechny herní prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí
smysluplné trávení volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko
kriminality, zvyšují atraktivitu městyse pro obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou
jsou děti od 3 do 18 let.

Na dětském hřišti byla instalována tato zařízení:
a)Věž se skluzavkou a šplhacími prvky
b)Řetězová houpačka
c)Kolébačky
d)Vahadlová houpačka
e)Kolotoč
f) Pružinová houpačka
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g) Šplhací soustava
h) Oplocení a mobiliář
i)Označení hracích prvků, provozní řád
Městys je dále provozovatelem veřejného víceúčelovéhohřiště, které se nachází vprostoru u
travnatého fotbalového hřiště. Hřiště je veřejně přístupné mimo dobu vyhrazenou pro
trénování místního fotbalového oddílu.

Toto hřiště je vybaveno následujícímzařízením:
a)Branky na malou kopanou
b)Basketbalové koše
c) Sítě na tenis a volejbal
d)Umělá hrací plocha
e)Oplocení hřiště
f)Osvětlení
g)Mobiliář – lavice + empire
h)Návštěvní řád
Městys je dále vlastníkem travnatého fotbalového hřiště, které je dlouhodobě ve výpůjčce SK
Doubravice nad Svitavou z.s., který se stará o jeho provoz.
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Toto hřiště je vybaveno následujícím zařízením:
a) Branky na fotbal
b) Travnatý povrch
c) Tribuna
d) Oplocení hřiště
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času věnují spolky
působící v rámci městyse, kterými jsouSK Doubravice nad Svitavou z.s., SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou, MC Ponorka, z.s., Oblastní spolek ČČK, MS
Doubravice nad Svitavou a Junák – český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, z.s.
SK Doubravice nad Svitavou z.s. také vlastní venkovní „Sokolské hřiště“přiléhající k
potřebnému zázemíve formě kabin ve vlastnictví městyse, které rovněž slouží členské
základně, ale po vzájemné dohodě i ke konání společenských událostí.

6.VIZE A PRIORITY
Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivníodpočinek.
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Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, městys vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role městyse je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Městys dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita1. - Sport dětí a mládeže
Cíl:
•

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravéhoživotního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností
a dovedností v této oblasti vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.

Záměry:
•
•
•
•
•
•

Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví městyse pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví městyse v souladu s
potřebami městyse.
Údržba a modernizace stávajícího dětského hřiště ve vlastnictví městyse v souladu
spotřebami městyse.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu a
dotací.

Priorita2. - Sport pro všechny
Cíl:
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměry:
•
•
•
•
•

Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví městyse v souladu s
potřebami městyse.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území městyse.
Podpora akcí pořádaných spolky z území městyse.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.
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Priorita3. - Sportovní infrastruktura
Cíl:
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci,
která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry:
•
•
•
•

Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.

7.FORMY PODPORY SPORTU V MĚSTYSI
PŘÍMÁ PODPORA (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu městyse

• Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních
•

zařízení
Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací
z rozpočtu městyse třetím osobám.
NEPŘÍMÁ PODPORA

• Údržba stávajících sportovních zařízení
• Propagace sportovních akcí
•

Organizační zajištění sportovních aktivit

8.ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu městyse Doubravice nad Svitavou se bude průběžně
aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu městyse Doubravice nad Svitavouschválilo
zastupitelstvoměstyse Doubravice nad Svitavouna svém 7. jednání konaném dne 17.12.2019.
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Strategický plán rozvoje sportu městyse Doubravice nad Svitavouje zveřejněn na webových
stránkách městyse Doubravice nad Svitavouhttp://www.doubravicens.cz/ nebo je dostupný ve
fyzické podobě na Úřadu městyse.

…………………………………………..
Mgr. Jana Otavová, v.r.
starostka
Městys Doubravice nad Svitavou
Náměstí Svobody 31
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 770 127 395
mob.: 733 187 460
e-mail: starosta@doubravicens.cz
web: https://www.doubravicens.cz/

10

