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ÚVOD
1. Strategický plán rozvoje sportu ve Svratce je zpracován podle novely
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Záměrem tohoto plánu je podpora rozvoje sportu ve městě Svratka
od roku 2018 do roku 2022, který se dá průběžně doplňovat.
3. Strategický plán je tedy otevřeným dokumentem s možností měnit,
resp. doplňovat priority a potřeby města pro další rozvoj sportu.
4. Cílem Strategického plánu rozvoje sportu ve městě je podpořit sport
ve všech jeho rovinách a stanovit způsob jeho financování v rámci
možnosti rozpočtu města.

ÚLOHA MĚSTA V ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPORY SPORTU
- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny občany, včetně potřeby i pro
zdravotně postižené občany
- zajišťovat výstavby, opravy, rekonstrukce a běžnou údržbu spojenou
s provozem sportovních zařízení i areálů, které má ve svém majetku
- podporovat další provozovatele sportovních zařízení s možnou finanční
podporou
- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení
- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu dle svých
možností
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- podporovat rozvoj sportovních aktivit včetně finanční pomoci školským
zařízením zřizovaných městem
- podporovat místní úspěšné sportovce a jejich reprezentaci města

CÍLE ROZVOJE SPORTU VE MĚSTĚ
- intenzivnější podpora sportu, který patří mezi prostředky rozvíjení
občanské společnosti a současně podporuje zdravý životní styl občanů
města
- zajišťovat a spoluorganizovat sportovní akce a programy společně
s organizacemi a spolky na území města
- podporovat rozvoj sportovních aktivit ve školském zařízení města – MŠ
a ZŠ a to jak formou finanční pomoci při udržování a rozvoji
sportovních ploch v areálu a jeho objektech, tak podporou
nejrůznějších mimoškolních sportovních činností
- pokračovat ve finanční podpoře sportovních organizací, spolků a
sdružení zaměřených na aktivní trávení volné času – včetně
mimoškolních aktivit pro děti a mládež
- hledat finanční zdroje i mimo rozpočet města pro zvýšení podpory
sportovních organizací
- budovat a rozvíjet plochy pro aktivní trávení volného času dětí,
mládeže i dospělých ve městě

OBLASTI PODPORY SPORTU
SPORT PRO VŠECHNY – podpora sportovních aktivit běžné populace (mimo sportovní aktivity organizované v rámci soutěží na okresní,
krajské, národní a vyšší úrovni). Jedná se o podporu aktivního trávení
volného času a zajištění podmínek pro provozování aktivit např.
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tenisu, ping-pongu, turistiky, cykloturistiky, nohejbalu, volejbalu,
jógy, lyžování apod.
Sport pro všechny - organizovaný i neorganizovaný sport a
sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva
bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví,
především pro generaci aktivních pracujících, ale i seniorů, kteří mají
zájem trávit svůj volný čas sportovními aktivitami. Základní význam
podpory sportu pro všechny úzce souvisí se zdravým životním stylem,
který může pomoci při boji s civilizačními chorobami, ale zároveň je
důležitým prvkem pro sociální kontakt, seberealizaci a aktivní
odpočinek.

SPORT ORGANIZOVANÝ – podpora sportovních aktivit sdružení a
spolků registrovaných ve sportovních svazech na okresní a krajské
úrovni - například fotbalové asociaci apod. Ve Svratce – SK SVRATKA
z.s. - fotbalový klub FO SK SVRATKA, lyžařský oddíl, ASPV, oddíly malé
kopané, futsalu, JSDH SVRATKA – hasičský sport pro děti, mládež i
dospělé.
SOUVISEJÍCÍ PRIORITY PRO OBA SPORTY
- rozvoj a údržba stávajících sportovních ploch, zejména ve sportovním
areálu – hlavní fotbalové hřiště a tréninkové hřiště
- údržba přilehlých objektů – tribuna a buňky na vedlejším fotbalovém
hřišti
- podpořit údržbu a celkovou revitalizaci ubytovny SK SVRATKA
- rekonstrukce a modernizace zavlažování hlavního fotbalového hřiště
- údržba a rozvoj lyžařského areálu na Moravské Svratce
- zlepšení lyžařských podmínek zejména pro mládež – ve stávajícím
sportovním areálu
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- vybudování cyklostezky do Svratouchu a výhledově i na Velké Dářko
- údržba a rozvoj místního přírodního koupaliště včetně přírodního
hřiště na nohejbal a volejbal v tomto areálu
- údržba a rozvoj stávajícího tenisového kurtu u sokolovny a
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
- ve stávajícím sportovním areálu zrealizovat výstavbu workoutového
hřiště, vybudovat skatepark a pumtrackovou dráhu na „Utopenci“
- spolupráce s podnikatelskými subjekty a společné podílení se na
celkovém rozvoji sportu ve Svratce
- rozvoj všech sportovních prostranství, zařízení a objektů ve městě,
včetně tělocvičny v ZŠ a MŠ, sokolovny a jejich pravidelná údržba s
případnou finanční podporou v rámci možnosti rozpočtu města

SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE – pojem sport dětí a mládeže je ve Svratce
vázán jak k oblasti sportu pro všechny, tak i k oblasti sportovních
aktivit organizovaných v rámci okresních či krajských soutěží – fotbal
/přípravka, žáci/, lyžování mládež, malá kopaná, futsal, hasičský sport
pro děti a mládež.
Sportování dětí a mládeže je jedním ze zásadních výchovných
prostředků a účinnou formou prevence sociálně patologických jevů
v jejich chování.
Sportování je důležitým prvkem pro harmonický a zdravý rozvoj
mladého člověka, který přispívá nejen ke zdravému životnímu stylu,
ale je také prvkem podporujícím sociální vazby a rozvoj občanské
společnosti.
SOUVISEJÍCÍ PRIORITY
- rozvoj a údržba využívaných sportovních ploch ve městě i v areálu a
objektech ZŠ a MŠ
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- rozvoj, údržba a rozšiřování ploch v místních částech pro aktivní
trávení volného času – vytváření menších herních ploch např. pro
míčové hry, lezecké stěny apod., v zimním i letním období vytvářet
lepší podmínky pro lyžařskou mládež

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Město Svratka má jako samosprávný celek dle Zákona o obcích pečovat o
všestranný rozvoj svých občanů. Součástí této péče je i podpora
sportovních aktivit a vytváření podmínek pro aktivní využití volného času
všech věkových kategorií včetně osob se sníženou, či omezenou
schopností pohybu.
přímá finanční podpora
- na sportovní akce organizované přímo
organizacemi, nebo školským zařízením

městem,

zájmovými

- na činnost sportovních organizací
- na údržbu, provoz a rozvoj sportovních zařízení a ploch /areálů/ve
vlastnictví města
Tato finanční podpora rozvoje sportu a sportovních organizací je
každoročně zahrnuta do rozpočtu města. V rozpočtu jsou zahrnuty
finanční prostředky na přímou podporu činnosti konkrétních sportovních
organizací na území města. Výši podpory vždy schvaluje Zastupitelstvo
města. Finanční podpora se poskytuje příjemcům na základě uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavření každé Veřejnoprávní smlouvy předchází „Žádost o poskytnutí
individuální dotace“. Příjemce dotace /GRANTU/ vždy před každou další
žádostí doloží vyúčtování, jak s touto předchozí finanční podporou naložil.
Na základě tohoto vyúčtování s ním poté může být uzavřena
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Veřejnoprávní smlouva na další období.
Další finanční prostředky jsou v rozpočtu aktuálně plánovány na
rozvoj a údržbu sportovních zařízení, které jsou v majetku města.
ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje města Svratky určuje a formuluje cíle, priority a
zajištění rozvoje sportu na správním území města. Oblast sportu je
z pohledu vedení města důležitou součástí života místních obyvatel, ale i
návštěvníků Svratky. Sportovní aktivity přispívají nejen k utužování dobré
tělesné kondice, ale přispívají též ke zlepšování zdravotního stavu
obyvatel. Přispívají k rozvoji občanské společnosti, podporují sounáležitost
občanů a zlepšují jejich vztah k místu, kde se narodili, nebo v současné
době žijí.
Cílem strategického plánu je, aby byla Svratka místem s dostatečnou
nabídkou sportovních zařízení, která nabídnou občanům, návštěvníkům a
turistům dostatečné možnosti pro aktivní trávení volného času včetně
odpovídajícího zázemí.

František Mládek
Starosta města Svratky

Strategický plán rozvoje sportu ve městě Svratka byl schválen
Zastupitelstvem města Svratky dne 14. 6. 2018 usnesením č. 96.i/.
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