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I. Úvod  
 
Plán rozvoje sportu v obci Nezvěstice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona           
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory 
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti             
na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport 
ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.  
 

 
 
II. Základní pojmy  
 
Sport, všeobecné sportovní činnosti  
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo 
organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, 
upevňování zdraví, dosažení 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. Motivací a hodnotami jsou 
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, 
sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.  
 

Tělesná výchova a sport ve školách  
Pohybové aktivity v rámci výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně 
navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních 
prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, 
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.  
 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota  
Právní subjekty, vzniklé za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových 
aktivit občanů.  
 

Sportovní akce  
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 
sportovního charakteru.  
 

Dobrovolník a dobrovolnictví  
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, 
podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve 
sportu je vědomá, svobodně zvolená 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.  
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III. Úloha obce v zajišťování sportu  
 
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 
a zajišťuje jeho provádění.  
 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obec 
ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:  
• zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,  
• zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
• zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních  
   zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů,  
• kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,  
• zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  
V samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje obec v souladu  
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany 
a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání dle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení).  
 

 

IV. Informace o obci  
Základní charakteristika obce Nezvěstice 
Nadmořská výška: 375 m 
Rozloha: 6,44 km² 
 
Počet obyvatel celkem  k 1.1.2021  1473 
z toho:  
žen 752 
mužů 721  
Průměrný věk  43  
Zdroj: www.csu.cz  
 
 
 
 

 

             
 Dětské hřiště u MŠ                                                                            Dětské hřiště v centru obce 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nezv%C4%9Bstice+nadmo%C5%99sk%C3%A1+v%C3%BD%C5%A1ka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM9ONy8s1pLPTrbSz8lPTizJzM-DM6xSc1LLwKxFrPJ5qVVlR2YXl2QmpyrkJabk5h-dWZx9eKFC2eG9RxdmJwIArmo8LFEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjapLC916jyAhXz_rsIHQZIDgcQ6BMoADAbegQIMBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nezv%C4%9Bstice+rozloha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM9ONy8s1pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITF7EK56VWlR2ZXVySmZyqUJRflZOfkQgA1CK1LUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjapLC916jyAhXz_rsIHQZIDgcQ6BMoADAcegQILhAC
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V. Současný stav  
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnosti sportovních subjektů  
ve prospěch obce, respektive svých občanů, a kontroluje efektivnost vynaložených 
veřejných zdrojů.  
V obci se nachází tato sportoviště:  
 

 Víceúčelový areál s in-line oválem (házená, tenis, kopaná, nohejbal, volejbal, 
beach volejbal, petanque, dětské hřiště, hasičské sporty, in- line bruslení, 
venkovní cvičební stroje, košíková, odpočinek v parku,...) - v majetku obce 

 Areál s umělou vodní nádrží (koupání - brouzdaliště a velký bazén, pinpongový 
stůl) - v majetku obce 
 

 Sportovní hala u ZŠ a  posilovna - v majetku obce 
 

 Sokolovna  - v majetku TJ Sokola Nezvěstice 
 

 Dětské hřiště v centru obce - v majetku obce 
 

 Dětské herní prvky v zahradě MŠ  - v majetku obce 
 

 Cyklistické trasy - v majetku obce 
 

 Turistické trasy 
      
Obec vybudovala a spravuje sportovní zařízení, sportovní zařízení rovněž pronajímá 
a hledá další možnosti i finanční zdroje pro rozvoj sportu. V rámci akcí pořádaných           
v obci iniciuje či podporuje aktivní pohyb pro děti a mládež i dospělé, který je důležitý 
pro zdravý růst a psychický vývoj. Obec Nezvěstice má zájem na vybudování nových 
sportovišť a zařízení pro volnočasové aktivity svých občanů i široké veřejnosti. 
 
 
VI. Priority  
Obec Nezvěstice sport dlouhodobě podporuje jako poskytovatel individuálních 
finančních darů či dotací z rozpočtu obce. Obec garantuje trvalou podporu a také 
pomoc subjektům se zpracováním žádostí o dotace směřující podporu do oblasti 
sportovní aktivity na svém území. 
 
Priority:  
1. Sport dětí a mládeže  
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.              
Sport působí jako výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence 
sociálně patologických jevů.  
 

2. Sport pro všechny, neorganizovaný  
Podporuje zdravý životní styl, pomáhá budovat sociální kontakty, napomáhá 
smysluplnému trávení volného času, seberealizaci a umožňuje aktivní odpočinek.  
Je určen širokým vrstvám obyvatelstva.  
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3. Sport pro všechny, organizovaný  
Podporuje zdravý životní styl, soutěživého ducha, pomáhá zdolávat překážky                   
a upevňuje sociální kontakty. Jde o organizovaný sport s registrovanými členy, 
tréninky a účastí v soutěžích.  
 
4. Sportovní infrastruktura  
Existence sportovní infrastruktury je jednou ze základních podmínek provozování 
většiny sportovních aktivit. Obec vytváří základní podmínky pro provozování různých 
forem sportu a pohybových aktivit a snaží se rozvíjet sportovní zázemí dle potřeb 
obyvatelstva.  
 

 
VII. Popis cílů a záměrů  
Obec Nezvěstice podporuje na svém území zájem o sport jako samozřejmou součást 
zdravého životního stylu. Obec se snaží vytvářet obyvatelům prostor k rozvíjení 
schopností a dovedností ve všech základních oblastech pohybových aktivit.  
 
 
1.Sport dětí a mládeže  
Cíl  

• podnícení zájmu o sport u dětí a mládeže  
• vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu  
• nabídka smysluplné zábavy a současně rozvíjení schopností a dovedností v této  
   oblasti vedoucích k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže  
Záměry  

• údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich případná  
   modernizace v souladu s potřebami obyvatel a sportovních oddílů  
• údržba a modernizace dětských hřišť ve vlastnictví obce a jejich případná  
   modernizace v souladu s potřebami obyvatel 
• podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež  
• příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možnosti  
   rozpočtu a dotací  
• podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit dětí ve školském zařízení               
   v majetku obce (ZŠ a MŠ) 
• podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže  
 

 
2. Sport pro všechny  
Cíl  

• vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní  
   zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce  
Záměry  

• údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich případná  
   modernizace v souladu s potřebami obce (víceúčelový areál s in-line oválem,  
   areál s umělou vodní nádrží, sportovní hala u ZŠ a  posilovna, dětské hřiště v      
   centru obce, dětské herní prvky v zahradě MŠ)  
•  spolupráci i finanční podporu na údržbě a modernizaci sportovního zařízení                  
   na území obce v majetku jiných subjektů (např.sokolovna) 
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• aktivita obce v oblasti pořádání sportovních akcí (návštěva sportovních akcí,  
   pronájem tělocvičny pro zajištění sportovních aktivit)  
• podpora sportovních akcí pořádaných jinými vlastníky sportovních zařízení                  
   na území obce  
• příprava nových projektů zaměřených na podporu sportu pro všechny dle možnosti  
   rozpočtu a dotací  
 
 
3. Sportovní infrastruktura  
Cíl  

• zajišťování dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity  
   a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času  
Záměry  

• údržba sportovní infrastruktury  
• modernizace sportovní infrastruktury  
• rozšiřování stávajících sportovních zařízení  
• monitorování počtu a stavu sportovních zařízení  
• příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti rozpočtu  
   a dotací (vybudování workoutového hřiště, volejbalového hřiště) 
 

 
VIII. Forma podpory sportu v obci  
 
1. Přímá finanční podpora  
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce  
• pořízení nových sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup vybavení         
  sportovních zařízení  
• modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení  
• konání sportovních akcí  

 
b) poskytovaná jako finanční dar nebo dotace z rozpočtu obce třetím osobám  
• spolufinancování nákladů na činnost nebo nákladů na pořádání sportovních akcích  
   nebo soutěží či podpora účasti na sportovních akcích nebo soutěžích  
• spolufinancování nákladů na rekonstrukci a modernizaci sportovišť, které nejsou   
   v majetku obce 

 
c) využití dotačních programů  
 
 
2. Nepřímá podpora  
• údržba stávajících sportovních zařízení  
• propagace sportovních akcí plakáty, na www stránkách obce a obecním rozhlasem 
• organizační zajištění sportovních aktivit  
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IX. Závěr  
Plán rozvoje sportu obce Nezvěstice schválilo zastupitelstvo na svém zasedání, 
konaném dne 18.8.2021 usnesením č. 14.  
 
Plán rozvoje sportu obce Nezvěstice  je zveřejněn na webových stránkách obce 
(www.nezvestice.cz) nebo je dostupný ve fyzické podobě na Obecním úřadě 
Nezvěstice. 

 
 

 

 

 

Lukáš Karkoš 

starosta 


