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Článek 1

Úvod
Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, k povinnostem obce. Město Chrastava se spolupodílí nejen na financování sportu a
sportovních zařízení, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města
a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Sport a veškeré pohybové a
volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě.
Město Chrastava deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim sport umožnit ve všech
formách a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací
vlastní sportovní politiky. S ohledem na široké spektrum provozovaných sportů město
Chrastava garantuje všem svým občanům rovný přístup ke každému sportu (neexistence tzv.
prioritních sportů).
Město Chrastava se současně veřejně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné
podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Uvědomuje si nezastupitelnost úlohy
sportu v životě všech občanů, zvláště pak mládeže a dětí. Vnímá sportování a smysluplné
využití volného času jako účinnou formu primární prevence sociálně patologických jevů.
Koncepce podpory sportu ve městě Chrastava je realizována ve čtyřech klíčových oblastech:
● Volnočasové aktivity mládeže a obyvatel města
● Výkonnostní sport
● Grantový (dotační) program města
● Investice města do rozvoje sportovišť
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Článek 2

Plán podpory sportu a volnočasových aktivit města Chrastava
2.1

Volnočasové aktivity mládeže a obyvatel města
Podpora sportu a volnočasových aktivit obyvatel patří ke strategickým cílům každé
obce (města). V rámci prevence kriminality má sport u obyvatel a zejména u mládeže
nezastupitelnou roli. Jako hlavní v této oblasti je třeba vnímat nejen zvýšenou podporu
pravidelných aktivit, ale i jednorázových akcí. Tato podpora je realizována
vytvořením vhodných materiálních podmínek pro pravidelnou činnost (viz
výkonnostní sport).
Jejich podpora bude realizována grantovým (dotačním)
programem.
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže:
● Podpora kroužků na školách a školských zařízeních zřizovaných městem, tím lze
docílit zapojení více dětí do zájmové činnosti (je součástí rozpočtu příspěvkových
organizací)
● Finanční podpora sdružením, klubům a oddílům v rámci grantového (dotačního)
systému
● Vytvoření vhodných podmínek pro pravidelné sportování (dotace činnosti
sportovních organizací, údržba sportovišť,…)
Podpora volnočasových aktivit obyvatel města:
● Město se zaměřuje především na vytvoření vhodných podmínek pro provozování
sportovních a volnočasových aktivit (cyklostezky, revitalizace parků, využití školních
hřišť v době mimo vyučování, správa a údržba sportovišť,…)
● Finanční podpora jednorázových akcí v rámci grantového (dotačního) programu
města
● Vytvoření vhodných podmínek pro pravidelné sportování (dotace činnosti
sportovních oddílů, klubů apod.)
Hlavním cílem této oblasti je přivést postupně co největší počet mládeže
k pravidelnému celoročnímu sportování. Dále pak vytvořit vhodné podmínky pro
realizaci rekreačních sportovních aktivit všech obyvatel města. V neposlední řadě
optimalizovat využívání veřejných sportovišť pro širokou veřejnost.

2.2

Výkonnostní sport (sportovní oddíly)
Cílem této podpory je spravedlivě a průhledně nabídnout finanční podporu všem
sportovním organizacím, klubům, oddílům apod. sportujícím na území města
Chrastava.
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2.3

Grantový (dotační) program města Chrastava
Finančním příspěvkem (dotací) na činnost se rozumí finanční částka poskytnutá
městem Chrastava. Výše alokované částky příspěvku (dotace) na činnost bude
každoročně projednávána RM a ZM a bude součástí rozpočtu Města Chrastava na
příslušný kalendářní rok.
Příspěvek (dotace) na činnost pro výkonnostní sportovní oddíl lze poskytnout pouze
sportovním oddílům, klubům apod., které splňují následující kritéria:
● sportovní výkonnostní oddíl trénuje na území města Chrastava a zároveň
reprezentuje město Chrastava v oficiálních mistrovských soutěžích,
● příslušná sportovní aktivita je realizována nejméně 8 měsíců v roce (vč. letní
přípravy, soustředění, apod.),
● žádající subjekt nemá vůči Městu Chrastava žádné nevyrovnané finanční
pohledávky z předchozích dotačních programů,
● práce s mládeží.
Poskytnutý příspěvek (dotace) na činnost musí být použit výlučně a pouze jen na
uhrazení:
● pronájmů sportovišť
● materiálního vybavení sportovců (dresy, sportovní náčiní, apod.),
● v případě soustředění jen na tuzemské soustředění a s tím spojenou platbu pronájmu
sportovišť a dopravy,
● poplatků za přihlášení a účast na registrované soutěži (licence trenérům, startovné na
soutěžích, platby rozhodčím, doprava na zápasy ...).
Podmínkou poskytnutí příspěvku (dotace) na činnost je předložení žádosti o příspěvek
(dotaci) na činnost, a to na předepsaném formuláři (www.chrastava.cz).
Zastupitelstvo města Chrastava na svém listopadovém zasedání pravidelně vyhlašuje
Grant (dotace) města Chrastava pro následující kalendářní rok včetně podmínek a
všech potřebných formulářů a jmenuje komisi na rozdělení Grantu (dotace).
Město Chrastava je oprávněno provádět kontroly správnosti a pravosti údajů
uvedených v žádosti o příspěvek (dotaci) na činnost.
Pokud některý z oddílů zkreslí či upraví fakta měnící výši požadované částky v žádosti
na činnost oddílu, klubu, apod., bude tento oddíl, klub, apod. z programu poskytování
příspěvků (dotace) na činnost vyloučen.
Příspěvek (dotace) na činnost bude poukázán na účet žadatele po podpisu smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na činnost mezi žadatelem a Městem
Chrastava.
Poskytnutý finanční příspěvek (dotace) podléhá zúčtování dle podmínek smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku.
Pokud nebudou dodrženy všechny podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku (dotace) na činnost, oddíl, klub, apod. bude povinen přidělený
příspěvek (dotaci) vracet poskytovateli.
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2.4

Investice města do rozvoje sportovišť
Veškeré investice do sportovních zařízení v majetku města jsou projednány a
schváleny v rámci rozpočtu města na příslušný rok a musí být v souladu se
strategickými prioritami města.
Prioritou investic do městských sportovišť je jejich postupné dovybavení a potřebné
rekonstrukce.
Plán pro období 2018 – 2022:
● Hřiště u ZŠ Školní
● Hřiště Vítkov (Myslivna Vítkov, ZŠ a MŠ Vítkov)
● Hřiště - sportoviště Víska
● Hřiště Střelecký vrch, Andělohorská, u has. muzea, Vítkovská ul., vnit. Turpišova
● Cyklostezka Paradýz + do Kolonky
● Cyklostezka Hřebenovka
● Koupaliště (herní prvky, beach)
● Workout (rozšíření Vítkovská + za Majbou, Andělská Hora, hasičská louka)
● Pump track na Střeleckém Vrchu
● Rekonstrukce povrchů dopr. hřiště
● Oprava střechy Střelnice
● Sportovní dráha pro SDH za Kovákem
● Tělostroje – více lokalit, např. SV, Kovák, hřiště muzeum, Turpišova, Vítkovská,
tržnice
● Mobiliář pro cyklisty a turisty – více míst po celém městě (mapy, stojany, lavičky,
přístřešky)
● Obnova a údržba účelových komunikací města ve volné krajině pro rozvoj
příměstské pěší a cyklistické rekreace
Článek 3

Závěr
Plán podpory sportu a volnočasových aktivit obyvatel města Chrastava je strategický
materiál, který jasně a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj sportu ve
městě. Důraz je zejména kladen na podporu mládeže a na podporu pravidelného
sportování.
Případné změny v tomto dokumentu schvaluje Zastupitelstvo města Chrastava.

Ing. Michael C a n o v
starosta
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Zita V á c l a v í k o v á
místostarostka
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Příloha č. 1
Náklady Města Chrastava na podporu sportu a volnočasové aktivity v letech 2014 – 2017:

Podpora sportovních aktivit v
Chrastavě

Rok

dotace grant

dotace
běžné

investice

dary

celkem

poznámka – investice

2014

312
343
500,00 Kč 000,00 Kč

1 160
800,00 Kč

20
000,00 Kč

2015

307
301
000,00 Kč 600,00 Kč

1 611
834,00 Kč

50
000,00 Kč

2016

488
659
000,00 Kč 750,00 Kč

20 500
000,00 Kč

40
000,00 Kč

1 836
hřiště beach volejbal
300,00 Kč 0,369 mil. Kč, příprava
haly 0,497 mil. Kč,
workout 0,130 mil. Kč
2 270
hřiště Andělská Hora 1,05
434,00 Kč mil. Kč, fitness stroje 0,3
mil. Kč
21 687 hala 20 mil. Kč + 0,5 mil.
750,00 Kč Kč tribuna fotbal

2017

395
626
000,00 Kč 000,00 Kč

3 409
559,00 Kč

65
000,00 Kč

4 495
hala 2,8 mil. Kč + střecha
559,00 Kč střelnice 0,46 mil. Kč
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