PLÁN ROZVOJE SPORTU

MĚSTYSE LIBICE NAD
DOUBRAVOU
na období

2021-2031

Plán rozvoje sportu byl schválen radou městyse dne 05.02.2021 usnesením č.406/45/RM/18-22.
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu městyse Libice nad Doubravou byl vyhotoven v souladu s doporučenou
osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona ě. 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. Úkoly obcí jsou dány ustanovením ~ 6, povinnost mít
schválený Nán rozvoje sportu v obci ukládá ustanovení ~ 6a, odst. 2 zákona o podpoře sportu:

(]) 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 poskytujíje pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení;
e) zabezpečujíjinančnípodporu sportu ze svého rozpočtu.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho prováděn Ĺ
Sportovnípolitika obcí se odv(jí odjejich potřeb a vycházízjejich kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí nejen na jinancování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou vazbu vůči obci.
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
vjednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro obČany obce. Součástí plánuje také určeni prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné
k naplnění plánu.
Jedná se o střednědobý dokument, který konkretizuje cíle, opatření, možnosti podpory a
dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit s ním
spojených. Převážně sc jedná o otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v
závislosti na aktuálních prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit
způsob jeho financování.
Městys Libice nad Doubravou si uvědomuje, že sport, resp. aktivní pohyb, by měl být
samozřejmou součástí zdravého životního stylu všech generací a sehrává významnou úlohu
v životě dětí a mládeže. Snahou je orientovat mládež na vhodné využití volného času, a tím
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předcházet možným negativním společenským jevům (vliv počítačových her a sociálních sítí,
hrací automaty, drogy atd.).
Libice nad Doubravou chce svým občanům umožnit aktivní sportování i pasivní účast na
sportovních akcích.
Význam sportu pro děti a mládež: Zdravý životní styl, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Význam rekreačního sportování: Významný výchovný prostředek, socializační faktor,
účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v
harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Význam výkonnostního sportu: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný
prostředek umožňující pěstovat v občanech městyse pocity patriotismu vůči svému městysu
(pocity sounáležitosti a hrdosti), význanmý prostředek účinné reklamy městyse a vytváření jeho
image, důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže (vzory).

1.1 Městys Libice nad Doubravou
Městys Libice nad Doubravou patří k nejstarším sídlům v oblasti podhůří Železných hor nad
pravým břehem řeky Doubravy. K městysu náleží též místní části Barovice, Chloumek,
Kladruby, Křemenice, Hůrka, Libická Lhotka, Lhůta, Malochyně, Nehodovka a Spálava.
Městys leží v nadmořské výšce 421 m, je vzdálený přibližně 5 km od města s rozšířenou
působností Chotěboř.
Počet obyvatel k 1.1.2020 byl 870 občanů, průměrný věk obyvatel je 43,5 let.
Vývoj počtu obyvatel vykazuje pozvolný demografický růst, nejčastěji příchozími jsou mladé
rodiny

—

lze předpokládat, že spojení blízkosti a snadné dostupnosti Chotěboře či Ždírce nad

Doubravou s venkovským charakterem zástavby naplňuje představy o vhodném místě pro
založení rodiny a výchovu dětí.
V Libici nad Doubravou vyvíjí činnost celá řada aktivních sportovních organizací, které
zaručují pestrou nabídku pro vyžití všech věkových kategorií. Rovněž poloha městyse nabízí
výborné podmínky pro provozování rekreačních sportů,jako je cyklistika, pěší turistika, v zimě
běžkování.
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Cílem Plánu rozvoje sportu v městysi Libice nad Doubravou je zabezpečit:
• udržitelný rozvoj sportu pro všechny (včetně zdravotně postižených občanů), zejména pro
mládež, příprava sportovních talentů;
• výstavba, rekonstrukce, udržování a provozování vlastních sportovních zařízení a jejich
poskytování pro sportovní činnost občanů, udržitelný stav stávajících sportovišť v majetku
sportovních organizací na území městyse;
.

kontrola účelného využívání sportovních zařízení ve vlastnictví městyse;
zabezpečení finanční podpory sportu z rozpočtu městyse.

2. FORMY PODPORY SPORTU V MĚSTYSI
2.1 Finanční podpora městyse
Finanční podpora sportu v městysi se uskutečňuje zejména formou dotací z aktuálního rozpočtu
městyse. Finanční podpora je zaměřena jak na částeěnou úhradu provozních nákladů, tak na
pořádání akcí, ale i opravy a údržby či investice sportovních zařízení. Žadatelé o tuto formu
podpory podávají žádosti na následující kalendářní rok v měsíci září. Rada městyse, potažmo
Zastupitelstvo městyse rozhoduje o alokaci finančních prostředků v připravovaném rozpočtu
na další kalendářní rok. Finanční prostředky jsou tak jednotlivým žadatelům poskytovány na
jejich činnost a investice v prvním pololetí následujícího roku. Základem finanční položky v
rozpočtu městyse pro kalendářní rok je částka odpovídající skutečnému příjmu rozpočtu města
z titulu novely zákona č. 202/ĺ 990 Sb., o loteriích ajiných podobných hrách, ve znění účinném
od 1. 1. 2012, uskutečněnému v předcházejícím kalendářním roce. Tyto finanční prostředky
jsou v plné výši převáděny TJ Sokol Libice nad Doubravou. Potřeby sportovní infrastruktury a
činnosti sportovních organizací jsou však několikanásobně vyšší než tyto prostředky.

2.2 TJ Sokol Libice nad Doubravou
TJ Sokol Libice nad Doubravou byla založena 21.3.1986, ale výraznějšího rozvoje dosahuje
zejména v posledních několika letech. V současné době pod TJ Sokol aktivně působí např.
hokejisté, fotbalisté, nohejbalisté a cyklisté.
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2.3 SDH Libice nad Doubravou
SDH Libice nad Doubravou byl založen 14.5.1883, v době založení měl sbor 27 členů.
V současné době má hasičský sbor Ill členů aje zařazen v HZS Kraje Vysočina jako JPO III.
Sbor se věnuje také dětem

—

kroužek mladých hasičů v současné době navštěvuje 47 dětí.

2.4 Podpora sportování dětí a mládeže
Městys Libice nad Doubravou se hlásí k podpoře sportu dětí a mládeže a podporuje zejména
její organizovanou formu. Kromě spolků uvedených výše městys finančně či materiálně
podporuje také další sporty např. Oddíl orientačního běhu aj. Prostředky na sportovní činnost
-

dětí a mládeže ze strany městyse jsou určeny ke krytí provozních nákladů a dalších potřebných
výdajů spojených s touto činností. Finanční prostředky jsou každoročně vyčleňovány pro
organizace v samostatné kapitole v rámci rozpočtu městyse.

2.5 Podpora výkonnostního sportu
Výkonnostní sport má pro Libici nad Doubravou nesporný společenský a reprezentativní
přínos‘ Představuje pro občany městyse vhodnou variantu trávení volného času (fandovství).
Cílem městyse je poskytovat podporu jak finanční, tak materiální.

2.6 Podpora sportovních akcí sloužících k propagaci města
Městys Libice nad Doubravou se snaží finančně podporovat sportovní akce, které se konají v
městysi a jeho místních částech. Především se jedná o podporu akcí, které přispívají k image
městyse. Finanční prostředky jsou poskytovány na významné sportovní akce na úrovni obcí i
akce republikového charakteru a zároveň propagující městys a podporující sportovní činnost
zejména dětí a mládeže.
Zásady podpory:
1. Prostřednictvím dotací na sportovní akce podporovat významné akce zaměřené zejména na
sportování mládeže;
2. Poskytovat reprezentační prostory pro významné společenské události při sportovních
akcích;
S

3. Starosta městyse, rada městyse i zastupitelstvo městyse může přebírat záštitu nad
jednotlivými významnými sportovními akcemi ve městě.

2.7 Podpora údržby a modernizace sportovních zařízení
Cílem městyse je zlepšení současného stavu a vybavení sportovišť, jejich údržba a další rozvoj.
Finanční podpora bude u sportovních zařízení nepatřících městysi poskytována jako dopliíkový
zdroj financování projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních zařízení.
Prostřednictvím dotace lze podporovat zejména: pořízení, rekonstrukci, modernizaci, opravu
nebo údržbu nemovité věci, nacházející se v katastrálních územích obce Libice nad Doubravou
a jeho místních částí. Pro výše uvedené mohou být finanční prostředky vyčleněny zejména
přímo v rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na běžný rok. Pro významné investiční akce
je potřeba hledat zejména zdroje cizí, například MŠMT, Kraj Vysočina, fondy EU, Národní
agentury sportu.

3. REKREAČNÍ SPORT
Snahou městyse je získat pro rekreační sport co nejvíce občanů, především mládeže. Význam
podpory rekreačního sportu spatřujeme v sociálních kontaktech, zdravém životním stylu,
aktivním odpočinku a smysluplném trávení volného času.
Úkoly:
].

Rozvoj a údržba cyklostezek, polních komunikací v okolí městyse, u některých s možností

využití pro in-line bruslenž běžecké lyžování
2. Rozšiřování míst aktivního odpočinku na katastru celé obce

4. SEZNAM SPORTOVIŠŤ
V městysi Libice nad Doubravou je několik sportovišť, která jsou ve vlastnictví městyse nebo
sportovních organizací. Sportoviště slouží výkonnostnímu sportu i sportování nejširší
veřejnosti. Městys v rámci svých možností podporuje provoz těchto zařízení i další rozvoj
sportovišť.
Sportoviště jsou v Libice nad Doubravou provozována zejména jednotlivými sportovními
kluby, které je ke své činnosti využívají. Ve většině případů mají sportovní kluby pozemek
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sportoviště v dlouhodobé výpůjčce od městyse, vlastní zařízení sportovišť je v majetku
sportovních klubů. Některá sportoviště jsou přímo ve vlastnictví sportovních organizací.
Sportoviště v městysi Libici nad Doubravou a jeho místních částech
.

Fotbalové hřiště s odpovídajícím sociálním zázemím

.

Dětské hřiště v Libici nad Doubravou

.

Dětské hřiště v místní části Libická Lhotka

.

Dětské hřiště v místní části Lhůta

.

Dětské hřiště v místní části Chloumek

.

Dopravní hřiště v Libici nad Doubravou

•

Venkovní posilovna (work-out) vč. stolu na stolní tenis v Libici nad Doubravou

•

Hřiště s cvičícími stroji pro seniory v Libici nad Doubravou

.

Antukové hřiště v místní části Kladruby

•

Antukové hřiště u školy v Libici nad Doubravou

•

Lanová dráha u rybníka Doubravák

.

Rekreačně-sportovní areál u rybníka Doubravák na jihozápadním konci městyse

.

Sportoviště pro SDH Libice nad Doubravou u rybníku Doubravák

.

Dětské hřiště s přírodní učebnou pro ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou

.

Klubovna mysliveckého spolku Bříza

.

Antukové hřiště v místní části Barovice

.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v místní části Chloumek

5. CÍLE A ZÁMĚRY VE VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu v městysi je nutno každoročně z
prostředků městyse, resp. veřejných prostředků investovat do:
1. oprav existujících sportovních zařízení;
2. rekonstrukce sportovních zařízení. Modernizací zlepšit možnosti využití těchto zařízení;
3. vytváření nových sportovišť vč. potřebného zázemí, která budou vhodně doplňovat stávající
sportovní zařízení;
4. provozu a údržby zařízení provozovaných městysem
S

Z hlediska účelu využití lze cíle rozdělit na:
].

Stavby pro organizovanou tělovýchovu;

2. Stavby pro rekreační sporty;
3. Stavby pro školní tělovýchovu.

Úkolem všech zainteresovaných stran je sladit optimální využití, aby sportovní zařízení byla k
dispozici jak organizovaným sportovcům, tak i pro rekreační sport a školní mládež‘

Specifické cíle městyse Libice nad Doubravou
Vybudování sociálního a technického zázemí u sportoviště SDH Libice nad Doubravou

-

a rekreačně sportovního areálu u rybníka Doubravák
-

Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Libici nad Doubravou

-

Rekonstrukce antukového hřiště v místní části Barovice

-

Rekonstrukce antukového hřiště v místní části Kladruby

-

Vybudování technického a sociálního zařízení v místní části Kladruby

Úkoly:
1.

Z

rozpočtu městyse podporovat minimálně udržitelný stav sportovišť (údržba, revize

sportovních zařízení); podpora menších investic;
2. Pokračovat vjednání se zástupci sportovních spolků a školy o potřebnosti a využití sportovní
infrastruktury, vč. zdrojů financování zejména provozu
3. Pokračovat v diskusi se zástupci sportovních spolků, Zš a Mš a s občany městyse o přípravě
dalších investičních záměrů týkajících se výstavby a rozvoje dalších sportovišť pro děti, mládež
a občany městyse ajeho místních částí.
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6. ZÁVĚR
Schválením předložené koncepce se městys Libice nad Doubravou hlásí k zodpovědnosti za
stav tělovýchovných zařízení v městysi, která jsou vjeho vlastnictví i podpoře dalších zařízení,
sloužících pro sport. Vytváří tak dlouhodobé předpoklady k dalšímu rozvoji sportu v Libici nad
Doubravou a to s preferencí sportu s největší diváckou odezvou, podporou dětí a mládeže.
Městys trvale zabezpečuje možnosti sportování pro všechny občany, a to jak na úrovni
výkonnostní, tak rekreační. Zajišťuje provozování, výstavbu a údržbu sportovišť.
Plán rozvoje sportu v městysi Libice nad Doubravou byl schválen Radou města usnesením číslo
406 45/RM 18-22 dne 05.02.2021.
Plán rozvoje sportu bude zveřejněn na internetových stránkách městyse, nebo bude k dispozici
v listinné podobě na úřadu městyse.
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Václav Venhauer
starosta městyse Libice nad Doubravou

Ing. Josef Pleskač
místostarosta městyse Libice nad Doubravo

