Strategický plán rozvoje sportu
v obci Neuměřice

Obec Neuměřice
- 9/2021-

Strategický plán rozvoje sportu v obci Neuměřice byl schválen zastupitelstvem obce
dne 30. 9. 2021 usnesením č. 18/2021
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I. Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Neuměřice je zpracován v souladu s § 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 i doplňovat v závislosti na potřebách a
prioritách obce.
Cílem strategického plánu obecně je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu
v obci, tj. analyzovat současný stav sportu v obci, obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách, vytýčit strategii rozvoje sportu v obci a způsob financování.
Důležitým aspektem sportu je i propagace sportu, při které je nutná informovanost
veřejnosti a spolupráce, a to i spolupráce se spolky působícími na území obce a v jejím okolí.
Strategický plán zohledňuje prostředí, zvyklosti místních lidí a kulturní charakteristiky obce a
jeho okolí. Obec má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel jako
vhodného prostředku pro integraci a soudržnost obce. Sport jako součást zdravého životního
stylu má v životě každého člověka nezastupitelné místo.
Nadřazené strategické dokumenty:
- Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (dále jen „Sport 2025“)
- Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji (Koncepce sportovní politiky
Středočeského kraje 2018 – 2025)

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, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení 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
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, zpravidla spolky, 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.
Kulturní a sportovní výbor - poradní orgán zastupitelstva obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

III. Úloha obce v zajišťování sportu
V souladu s § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 6
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, patří péče o sport
mezi úkoly obce.
Obec se spolupodílí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytvoření
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Úkoly obce:
✓ zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů a kvalitní
přípravu sportovních talentů,
✓ zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů,
✓ podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
✓ kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
✓ zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
✓ podporovat úspěšné místní sportovce.

IV. Obec Neuměřice
Obec Neuměřice se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou. Leží
v údolí asi 25 km dlouhého Knovízského (také zv. Svatojiřského potoka), který pramení
u Libušína a teče do Kralup n. Vlt., kde se spojuje se Zákolanským potokem a vlévá
se do Vltavy. Vzdušná vzdálenost k Velvarům obnáší 5 km, ke Kralupům n. Vlt. 9 km,
ke Slanému 12 km a ke Kladnu 17 km.
Mapa okolí obce Neuměřice

Souhrnné informace o obci
IČ / DIČ

00234729 / CZ00234729

ZUJ

532665

Kraj

Středočeský

Okres

Kladno

Obec s rozšířenou působností

Slaný

Obec s pověřeným úřadem

Velvary

Počet částí

1

Katastrální výměra

565,43 ha

Plyn

ano

Vodovod

ano

Kanalizace

ano

Počet obyvatel

442

POV/územní plán

ano

Pošta Olovnice

954 227 326

Pověřený úřad - Velvary

315 761 015

Stavební úřad - Velvary

315 761 350

Matriční úřad - Slaný

312 511 111

Finanční úřad - Slaný

312 517 111

Katastrální úřad - Slaný

312 522 493

GPS souřadnice budovy OÚ Neuměřice čp.85

50.2421117N, 14.2173025E

Nadmořská výška:
-

dno potočního údolí
okolní pláně dosahují výšky

-

cca 197 m n. m.,
250 - 280 m n. m.

Katastrální území obce Neuměřice

Rozdělení počtu obyvatel v obci

V. Současný stav
Obec se spolupodílí na financování sportu a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Obec vychází vstříc aktivitám občanů obce. Je si vědoma důležitosti spontánního
sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů s obcí. Obec hodlá vybudovat/rozšířit a
spravovat další sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu. Obec se
spolu se spolkem NEUmáček podílí několikrát ročně na akcích pro děti, při nichž podporuje
aktivní pohyb dětí a mládeže, který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj.
Současný stav
V obci se nachází fotbalové hřiště s přírodním povrchem (tráva), dále hřiště s umělým
povrchem (s osvětlením), dětské hřiště a hřiště s dráhou pro kola. Na hřišti se cvičebními
prvky pro mládež a dospělé je umístěn pingpongový stůl.

Pro další volnočasové aktivity je možno využívat tělocvičnu v budově obecního úřadu se
cvičebními stroji a nebo malý sál pro různá cvičení (jóga, judo aj.). V dalších prostorách
budovy obecního úřadu je pro nejmenší děti vytvořen dětský koutek.
Děti a mládež je vedena ke sportu, alespoň formou akcí pořádaných v obci, kdy je pro děti a
mládež připraven vždy program se sportovní aktivitou, ale i nezbytnou odměnou za
vynaložené úsilí. Zejména dětské dny a další akce pro děti jsou hojně navštěvované.
Naší obcí vede cyklostezka směrem na Olovnice, Zeměchy a dále do Kralup n. Vlt.
Procházky jsou příjemné i nad obcí směrem na Slatinu, kde byly vysázeny nové stromy.

FOTOGRAFIE

Fotbalové hřiště s přírodním povrchem (tráva)

Hřiště s umělým povrchem

Dětské hřiště

Hřiště s dráhou pro kola

Hřiště se cvičebními prvky pro mládež a dospělé

Pingpongový stůl

Tělocvična

Sál pro různá cvičení

Dětský koutek

Cyklostezka

Procházky s výhledem na obec a krajinu

VI. Vize a priority
Cílové oblasti podpory sportu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volnočasové aktivity dětí, mládeže a obyvatel obce
Výkonnostní sport (sportovní oddíly apod.)
Sportovní akce a reprezentace obce
Podpora sportovišť v majetku obce a s majetkovým podílem obce
Podpora sportovních zařízení, která nejsou v majetku obce
Provoz a údržba sportovních zařízení v majetku obce
Investice do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení

Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám a uvědomuje si důležitost sdružování, od kterého se
významnou měrou odvíjí pocit sounáležitosti občanů se svojí obcí.
Na území obce Neuměřice působí TJ Sokol Neuměřice jako sportovní organizace, která
v rámci své činnosti vytváří podmínky pro sportovní vyžití (fotbal).

Sport dětí a mládeže
Pro svůj zdravý tělesný růst a psychický vývoj nepochybně potřebují děti aktivní pohyb. Je
velmi důležité dát dětem nějakou smysluplnou činnost, určit cíl, poskytnout pocit
sounáležitosti s okolím a navodit pocit bezpečí. Nejlepší způsob, jak jim to umožnit, je pohyb.
Pohyb formou her, které je budou bavit a skrytě rozvíjet. Jestliže je bude činnost bavit,
budou pociťovat štěstí a bude daleko snazší je motivovat k dalšímu pohybu.
Cílem podpory je, že si děti i mládež časem sami vytvoří návyk k pohybu a budou ho
vyžadovat a domáhat se ho. Je nezbytné se jim tedy neustále věnovat a jejich aktivní činnost
směřovat správným směrem a dle předpokladů dál rozvíjet. Díky této podpoře mohou být
objeveny nové sportovní talenty z řad dětí a mládeže.
Priority:
✓ údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce
✓ údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace
(herní prvky) v souladu s potřebami obce (dětská hřiště),
✓ podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí a her,
✓ podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti
a mládež,
✓ podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže,
✓ příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle rozpočtu a dotací.

Sport pro všechny
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní
volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatel bez ohledu na věk, rasu, národnost,
společenskou třídu nebo pohlaví.
Cílem je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny vyskytující se na území obce.

Priority:
✓ údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce
✓ podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků
✓ podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí, vesnických her
✓ podpora nejrůznějších pohybových aktivit (forma individuální dotace)
✓ příprava nových projektů zaměřených na sport dle rozpočtu a dotací.

Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správnou sportovišť obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

Priorita: 1. Sport dětí a mládeže
Cíl
-

podnícení zájmu o sport
vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí zdravého životního stylu
nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopnosti a dovednosti v této
oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže

Záměr
- iniciovat pořádání 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 možnosti rozpočtu
obce a dotací

Priorita: 2. Sport pro všechny
Cíl
-

vytvoření organizačního zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy
pro všechny věkové kategorie občanů obce

Záměr
- příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce
- iniciace pořádání sportovních zařízení
- podpora akcí pořádaných spolky z území obce
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti rozpočtu a
dotací

Priorita: 3. Sportovní infrastruktura
Cíl
-

zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a
rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času Záměr
příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce
iniciace pořádání sportovních zařízení
podpora akcí pořádaných spolky z území obce
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti rozpočtu a
dotací

Záměr
- údržba a modernizace sportovní infrastruktury
- monitorovat počet a stav sportovních zařízení
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti rozpočtu a
dotací

VII. Formy podpory sportu v obci
Obec Neuměřice se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje na základě žádostí
prostředky na podporu sportovních zařízení.
Rovněž jsou jim poskytovány jak obecní hřiště, tak i obecní prostory.
Okolí obce nabízí podmínky pro aktivní turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a další.
Přímá finanční podpora
Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
✓
pořízení, údržba a opravy sportovních zařízení venkovních hřišť v majetku obce
✓
pořízení, údržba a opravy sportovních zařízení v budově obecního úřadu v majetku
obce
Nepřímá podpora
✓ údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
✓ zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
✓ propagace sportovních akcí v místním tisku nebo na webových stránkách obce a na
vývěsce, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
✓ možnost bezplatného využívání sportovního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí
✓ možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce a TJ Sokol při pořádání
sportovních akcí.

VIII. Závěr
Tento plán se bude průběžně aktualizovat dle potřeb a situace v obci.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Neuměřice je zveřejněn na webových stránkách obce
www.obec-neumerice.cz a je dostupný v listinné podobě na obecním úřadu.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Neuměřice byl schválen na zasedání Zastupitelstva
obce Neuměřice dne 30.9.2021 usnesením č. 18/2021.

Zdeněk Kučera, starosta obce

