
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
24. Zastupi te lstva města

konaného dne 25.6.2018

Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 2025

Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 2025 je střednědobý 
dokument města konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu 
umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch města a kvality života jeho občanů.

Jedná se o vůbec první strategický dokument města, jenž komplexně řeší oblast sportu. Vychází ze zákona č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a státní koncepce v oblasti sportu : Koncepce 
podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025. Pro naplnění této zákonné povinnosti města je nutné zpracovat v 
plánu rozvoje sportu minimálně náležitosti uvedené v §6a odst. 2 zákona, a to:
"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 poskytují je pro 
sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu."

Při jeho zpracování se dále vycházelo z podkladů, které ve velmi krátkém čase zpracovali zástupci sportovních 
spolků a klubů, handicapovaných, základních a středních škol, úřednicí města, atd. tak, aby Plán postihl 
sportovní problematiku města co nejkomplexněji a nejvěrohodněji.
Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v  Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 2025 si stanoví v souladu s platnou 
legislativou směry rozvoje a podpory sportu ve městě, jeho pilíře, priority, strategické cíle i podmínky 
naplňování úlohy sportu ve vytyčeném období.
Na základě konzultací s vedením města byla pro větší přehlednost oproti materiálu do Komise  změněna 
struktura přílohy - Sumáře investic a údržby tak, že byly vytvořeny dvě tabulky - Sumář - návrh investic 
sportovišť a Sumář  - návrh údržby sportovišť a jednotlivá sportoviště byla zařazena do kategorií dle investora či 
vlastníka.

Předkládaný Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 2025 předkládáme k 
projednání. 

zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
střednědobý dokument města Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 
2025 dle přílohy.
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Odbor ŠKSV MěÚ doporučuje předložený návrh.
Komise pro mládež sport a volný čas doporučuje Plán rozvoje sportu a 
tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 - 2025 ke schválení 
(projednala jej dne 15.6.2018), zápis včetně přílohy -  Sumář investic a 
údržby je přiložen.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na 
léta 2018 - 2025 je střednědobý dokument města konkretizující cíle, 
opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v 
komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit 
ve prospěch města a kvality života jeho občanů.

Hlavní vizí sportovní politiky města je vytvořit pro občany města 
vhodné podmínky k pohybu a sportu vůbec. Cílem je poskytnout všem 
možnost zapojit se do pohybových aktivit a zajistit jim přístup na 
sportoviště odpovídající úrovně. Cílenou kampaní podpořit obyvatele k 
aktivnímu životu, jehož sport může být prostředkem i cílem. Sportem pro 
všechny se zde rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a pohybová 
rekreace určená širokým vrstvám obyvatel města.

Hlavními strategickými cíli sportovní politiky města jsou:
1. Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu
2. Spolupracovat se sportovními kluby a spolky a podporovat jejich 
činnost
3. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu - rozvoj školního 
sportu
4. Zlepšovat podmínky pohybové rekreace a kvality života obyvatel obce 
včetně handicapovaných
5. Naplňovat roli města v národních a mezinárodních projektech rozvoje 
sportu

V tomto kontextu vyvstává otázka, s jakými problémy se občané, kluby a 
spolky angažované ve sportu setkávají ve městě, jak je řeší oni sami a 
jaké jsou v tomto ohledu úkoly místní samosprávy. Na tyto otázky hledá 
odpověď střednědobý dokument města Plán rozvoje sportu a 
tělovýchovy v  Novém Městě na Moravě na období 2018 - 2025, který je 
předkládán ke schválení.
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Materiál obsahuje: Příloha - Zápis z Komise (Veřejná)
Příloha - Příloha Zápisu Komise - sumář - priorita (Veřejná)
Příloha - Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v NMNM (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 1 Plánu - sumář investic (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Plánu - sumář údržby (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 Plánu - Pasport sportovišť (Veřejná)

Materiál projednán: Komise pro mládež, sport a volný čas
Sportovní spolky a kluby
vedení města
příslušné odbory MěÚ

Přizváni:
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