OBEC CHLUMČANY
Komenského 377, 334 42 Chlumčany

PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE CHLUMČANY
A OSADY HRADČANY
2021 – 2026

Plán rozvoje sportu byl schválen Zastupitelstvem obce Chlumčany dne 19.08.2021, usnesením
č. 10.17/2021.
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1. Úvod
Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje
na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Současně se zvyšuje hodnota
zdraví, roste snaha o zkvalitnění života, smysluplné aktivní užívání volného času, zdravý
životní styl, ale také o sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.
Pohybové aktivity dětí dlouhodobě klesají, rovněž dlouhodobě klesá jejich fyzická zdatnost a
snižuje se pohybová gramotnost. Nedostatek přirozeného pohybu vede ke zvýšenému výskytu
dětské obezity. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně 25 % chlapců a 15 % dívek v české
populaci.
Plán rozvoje sportu v obci Chlumčany je dokumentem, který se může měnit či doplňovat v
závislosti na prioritách a potřebách obce a jejích obyvatel. Cílem tohoto plánu je obecně
podpořit sport ve všech jeho rovinách v obci a navrhnout i způsob financování podpory sportu
v obci. Snahou obce bude vycházet z potřeb obyvatel a podpora se bude odvíjet i od sportovně
historických tradic. Snahou obce bude také koordinovat činnost sportovních subjektů,
respektování potřeb svých občanů, kontrola efektivnosti vynaložených finančních prostředků a
využívání různých sportovních dotací. Obec si je vědoma důležitého spontánního sdružování a
spolkové činnosti, od kterých se odvíjí sounáležitost občanů s obcí.

2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosaženi 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 školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
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aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
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 zajištěni činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v
oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

3. Základní charakteristiky obce Chlumčany
Rozloha obce: 9,04 km2
Počet obyvatel (k 1. 1. 2021): 2 409
Počet částí obce: 2
Věková struktura obyvatel obce Chlumčany (k 1. 1. 2021)
počet obyvatel
muži
průměrný věk mužů
ženy
průměrný věk žen

2409
1229
40,3
1180
43,4

4. Základní legislativní normy
Základní dokumenty:
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
Koncepce podpory sportu 2016 – 2025, Sport 2025 (MŠMT ČR, 27. 6. 2016),
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
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§ 6 Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
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.
§ 6a Plány v oblasti sportu, odst. (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.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 85, odst. c)
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
§ 9 Výdaje rozpočtu obce
(1) Z rozpočtu obce se hradí zejména
a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,
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b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o
vlastní majetek a jeho rozvoj,
h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu
soukromého podnikání prospěšného pro obec,
i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo
jiné humanitární účely.

5. Školní sport
Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ve vztahu s biologickým a
psychomotorickým vývojem dětí a mládeže utvářejí a formují i postoje k pohybové aktivitě.
Pravidelná účast dětí a mládeže k organizované i volnočasové pohybové aktivitě příznivě
ovlivňuje také vztah k pohybovým aktivitám a ke sportu v dospělosti. Až 85 % pohybových
aktivit dětí v Evropské unii je realizováno ve školách, proto má pohyb a sport v rámci školní
výuky a ve školních sportovních klubech pro tělesný rozvoj žáků i pro jejich zdraví mimořádný
význam. Navíc sport má i výchovný a socializační faktor a jedná se o účinnou formu prevence
sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.

6. Veřejně přístupné sportovní a volnočasové areály obce
Veřejně přístupné volnočasové areály jsou velmi důležité pro rozšíření pohybových a
sportovních aktivit obyvatel, především pak dětí a mládeže. Umožňují různorodé pohybové
aktivity, kterých se mohou účastnit jednotlivci i skupiny zájemců, umožňují setkávání a
podporují soutěživost. Sportování celých rodin pak děti motivuje nejvíce a příklad rodičů je pro
ně nejlepším impulzem pro rozvoj aktivního způsobu života v dospělosti.
Snahou obce bude vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit,
včetně stabilizace sportovního zázemí dle potřeb obyvatel obce. Výstavba sportovní
vybavenosti nebo volnočasových sportovních areálů ale znamená pro obec nejenom vysokou
vstupní investici, ale také každoroční výdaje na provoz a údržbu hřišť. Další finance jsou
potřeba na rekonstrukce sportovních povrchů hřišť a zázemí sportovišť po určité době užívání a
obnovu sportovního vybavení.
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7. Přehled sportovních zařízení v obci Chlumčany
Hradčany
• Hasičárna (zázemí SHD Hradčany, jednotka JPO V bez CAS)
• Hasičské travnaté tréninkové hřiště
• Víceúčelové travnaté hřiště
• Workout (cvičící sestava, 2 cvičící prvky)
• Dětské hřiště na návsi
Chlumčany
• Hasičárna (zázemí SHD Chlumčany, jednotka JPO V s CAS, práce s dětmi)
• Tréninkové hřiště u hasičské zbrojnice
• Workout hřiště v sídlišti
• Dětské hřiště v sídlišti
• Dopravní hřiště pro cyklisty na náměstí
• Pumptracková dráha
• Tělocvična se zázemím při ZŠ Chlumčany
• Víceúčelové hřiště při ZŠ Chlumčany
• Areál TJ Keramika Chlumčany:
• Tenisové kurty se zázemím
• Fotbalové hřiště se zázemím
• Cvičné fotbalové hřiště se zázemím
• Travnaté plochy
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8. Přehled sportovních spolků
V obci Chlumčany je pestrá spolková činnost a v současné době je v obci registrováno 9
sportovních spolků, z nichž jsou 2 sbory dobrovolných hasičů. Přehled spolků je uveden v
Příloze č. 1.

9. Vize a priority
Obec Chlumčany zajišťuje fungování, udržování, a i provozování svých sportovních zázemí.
Dále obec podporuje činnost sportovních spolků pravidelnými dotacemi. Na základě žádostí
spolků zastupitelstvo obce Chlumčany zpravidla v prosinci schválí výše dotací a po zpracování
a podepsání smluv je snahou obce odeslání schválených finančních prostředků obratem na účty
spolků.
Obec se dále snaží udržovat sportovní areály a příslušné zázemí ve vlastnictví obce v
odpovídajícím stavu a umožňuje obyvatelům jejich využití.
Priorita 1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
Cíl

zdravého životního 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 obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu a
dotací.
Podpora budování cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi.
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Priorita 2. Sport pro všechny
Cíl

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Záměry Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.
Priorita 3. 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.

Přibližný přehled včetně plánu finanční podpory obce k rozvoji sportu v letech 2021 – 2026 je
uveden v Příloze č. 2.
Snahou obce bude průběžné dovybavování sportovních zařízení, dětských hřišť, modernizace
sportovních zařízení, propagace sportovních akcí, rozvoj cyklostezek, turistických cest nebo
naučných stezek na katastru obce.
Plán rozvoje sportu v obci Chlumčany je zveřejněn na webových stránkách obce a je dostupný
ve fyzické podobě na Obecním úřadě Chlumčany.
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Přehled příloh:
Příloha č. 1 Přehled sportovních spolků v obci Chlumčany
Příloha č. 2 Přehled finanční podpory obce Chlumčany k rozvoji sportu
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Příloha č. 1 Přehled sportovních spolků v obci Chlumčany

Název spolku
Školní sportovní klub ZŠ
Chlumčany
Victoria Talent Academy
KB Chlumčany - biatlon
CK Kramolín - cyklistický klub
Orientálky z Chlumčan
TJ Keramika Chlumčany
Florbalový spolek FBC
Chlumčany
SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Chlumčany
SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Hradčany

počet
členů
141
56
42
38
55

371

sporty

zázemí

všestrannost tělocvična ZŠ, víceúčelové hřiště ZŠ
tanec
biatlon

tělocvična, sál
střelnice

tanec
tělocvična, sál
fotbal,
tenis,
areál fotbalového hřiště, tenisové
badminton,
kurty, zázemí
sport pro
všechny

90

florbal

sál, hala

135

hasiči

hasičská zbrojnice

73

hasiči

hasičská zbrojnice
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Příloha č. 2 Přehled finanční podpory obce Chlumčany k rozvoji sportu

Název spolku
Školní sportovní klub ZŠ
Chlumčany
Victoria Talent Academy
KB Chlumčany - biatlon
CK Kramolín - cyklistický
klub
Orientálky z Chlumčan
TJ Keramika Chlumčany
Florbalový spolek FBC
Chlumčany
SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Chlumčany
SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Hradčany
CELKEM

2017

2018

2019

2020

2021

15 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč

20 000 Kč
80 000 Kč
30 000 Kč

18 000 Kč
72 000 Kč
15 000 Kč

40 000 Kč
625 000 Kč

2 000 Kč
40 000 Kč
600 000 Kč

2 000 Kč
40 000 Kč
600 000 Kč

2 000 Kč
54 000 Kč
540 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

90 000 Kč

81 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

60 000 Kč

140 000 Kč

70 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč
625 000 Kč

735 000 Kč

755 000 Kč

872 000 Kč 1 042 000 Kč

887 000 Kč
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