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Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina je střednědobý dokument, který

musí nově zpracovávat všechny obce i kraje. Obsahuje cíle, opatření, možnosti podpory

a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním

spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života jeho občanů. Vychází v návaznosti na

Strategický plán rozvoje města Bílina, který byl vypracován pro období 2016–2023 a státní

koncepci v oblasti sportu.
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1. ÚVOD

1.1. Význam sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro společnost

Sport a pohybové aktivity občanů jsou nejrozšířenější zájmovou a volnočasovou aktivitou občanů všech
věkových skupin s výrazným vlivem na zdravotní stav a životní styl populace. Vedle všeobecně přijímané a
nesporné zdravotní funkce sportu je nenahraditelná jeho úloha pro harmonický rozvoj osobnosti,
sociálního vědomí a formování hodnotového systému, zvláště u dospívající mládeže. Významná je role
sportu v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální integrace a v prevenci sociálně patologických jevů mládeže.
Pravidelná sportovní aktivita napomáhá mnohým občanům se sníženými schopnostmi úspěšně se vyrovnat
s handicapem ve společnosti. Sport je také vhodnou formou reprezentace a zviditelnění města.

1.2. Úloha obcí v zajišťování sportu

Péče o sportovní vyžití občanů patří mezi hlavní úkoly obcí. Podporu sportu v ČR upravuje zákon
č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, jehož novela z roku 2016 nabyla účinnosti dne 1.1.2017. Sportovní
politika obcí se odvíjí od jeho potřeb a vychází z jeho kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen
na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých
občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází k naplňování povinnosti
obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a
rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Zákon 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ustanovil od 1. 1. 2017 řadu nových povinností v oblasti podpory
sportu m. j. i pro územní samosprávné celky (obce a kraje).
Základní úkoly obcí jsou definovány ustanovením §6 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu takto:

(1) 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.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění.

Definice zajištění plnění plánu rozvoje sportu v obci definuje §6a odstavec (2) zákona 115/2001 Sb. o
podpoře sportu:

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje,
které jsou nezbytné k naplnění plánu.

2. OBLASTI A CÍLE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ

Koncepce podpory stanovuje oblasti, charakter a priority podpory sportu a pohybových aktivit tak, aby
byly vytvořeny podmínky pro rozvoj a plné využití potenciálu sportu ve městě. Ambicí plánu je stabilizovat
finanční podporu a zajistit trvale udržitelný rozvoj sportu ve všech jeho formách, pohybových aktivit a
příležitostí pro občany a návštěvníky města.
Město Bílina si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu v životě svých občanů. Cílem je vytvořit pro
občany města Bíliny vhodné podmínky k pohybu a sportu vůbec. Umožnit sportovní vyžití jak aktivním
sportovcům, tak pasivním divákům a zejména všem občanům a návštěvníkům města provozujícím sport na
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rekreační úrovni či jako způsob trávení času s rodinou a dětmi a zajistit jim přístup na sportoviště
odpovídající úrovně.

Město Bílina uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací vlastní
sportovní politiky a zřízením komise pro školství, kulturu a sport, poradního orgánu rady města také pro
oblast sportu. S ohledem na široké spektrum provozovaných sportů město Bílina garantuje všem svým
občanům rovný přístup ke každému sportu (neexistence tzv. prioritních sportů).

Koncepce podpory se zaměřuje prioritně na oblasti:

§ sport pro všechny
§ sport dětí a mládeže
§ výkonnostní a vrcholový sport

2.1. Sport pro všechny

Předmětem podpory jsou sportovní a rekreační zájmové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva.
Tato podpora je realizována vytvářením kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie.

Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Poskytnout širokým vrstvám obyvatelstva možnost zapojení do pravidelných pohybových
aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl v jejich hodnotovém
žebříčku.
Priorita: Vytváření vhodných podmínek pro provozování těchto aktivit, zajištění přístupu na kvalitně
vybavená sportoviště odpovídající úrovně (např. využití školních hřišť v době mimo vyučování, veřejná
hřiště, revitalizace parků apod.), údržba stávajících sportovních zařízení, podpora sportovních akcí
zaměřených na širokou veřejnost.

2.2. Sport dětí a mládeže

Sport dětí a mládeže zahrnuje jak investice do sportovišť a volně přístupných areálů pro venkovní využití,
tak podporu činnosti sportovních oddílů.

Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, sociální kontakt, účinná forma primární prevence
sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka.
Cíl podpory: Podnítit u dětí a mládeže zájem o sport a vypěstovat v nich potřebu sportu jako součást
zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu, umožnit jim rozvíjet své schopnosti a
dovednosti v této oblasti s možností dalšího sportovního růstu.
Priorita: Zachovat finanční podporu sportovních spolků vyvíjecí pravidelnou a soustavnou sportovní
činnost s dětmi a mládeží, údržba a rozvoj sportovní infrastruktury zaměřené na neorganizovanou činnost
mládeže.

2.3. Výkonnostní a vrcholový sport

Výkonnostní sport je záležitost menšího počtu přímo aktivních účastníků, vytváří však podmínky pro rozvoj
pozitivního vnímání města občany, reprezentaci města navenek, a v neposlední řadě také motivaci pro děti
a mládež formou pozitivního příkladu úspěšných sportovců. Významná je i podpora divácky velmi
atraktivních sportů, v podmínkách města jde o fotbal, hokej a atletiku. Podporu může město vyjádřit ve
formě záštity, finančního příspěvku nebo přímého zapojení města do pořádání akce.
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Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost, významný prostředek reklamy města a zachování
tradic.
Cíl podpory: Vytvoření vhodného zázemí pro pořádání sportovních akcí (finanční i technické), tím podnítit
zájem pořadatelů organizovat ve městě významné sportovní akce, jejichž pořádání přinese městu
výraznou reklamu, zvýšení cestovního ruchu a umožní široké veřejnosti se sportem bavit.
Priorita: Vytvořit technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu, provozování sportu a pořádání
sportovních soutěží na území města Bílina.

2.4. Sportovní infrastruktura

Město Bílina disponuje relativně dostatečnou materiálně technickou základnou pro sport a sportovní
volnočasové aktivity. Město Bílina je vlastníkem níže uvedených sportovišť, které spravuje prostřednictvím
Městských technických služeb Bílina, příspěvkové organizace:

1. Zimní stadion, ul. Litoměřická 904, Bílina
2. Plavecká hala, ul. Žižkovo údolí 276/6, Bílina
3. Zelená hala, ul. Žižkovo údolí 374, Bílina
4. Tenisové kurty, ul. Kyselská 410, Bílina
5. Koupaliště, ul. Kyselská 189/31, Bílina
6. Minigolf, ul. Kyselská 411, Bílina

Část sportovních zařízení vlastní soukromé osoby a obchodní společnosti. Tělovýchovné jednoty a sportovní
kluby, jako vlastníci zařízení, mají zásadní problémy nejen s údržbou, ale i s vlastním provozem.

Zásadní význam: Sportoviště jsou využívána sportovními spolky, školami a veřejností k organizovaným i
neorganizovaným sportovním aktivitám.
Cíl podpory: Zajistit finanční prostředky pro provoz, údržbu a rozvoj sportovních zařízení, jejichž vlastníkem
je město Bílina. Město bude také podporovat provoz a údržbu ostatních sportovních zařízení na území
města, pokud budou řádně využívány a vyvíjet tlak na spolky: hledat další možnosti navýšení finančních
zdrojů (sponzoři, granty atd.) a tím si zajistit finanční životaschopnost v delším časovém období.
Priorita: Efektivnější využívání sportovišť, rozšíření služeb a sportovního vyžití.

3. FORMY PODPORY A FINANCOVÁNÍ SPORTU

Struktura financování sportu v období od roku 2018 a dále bude každoročně vycházet ze stanovených cílů
koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů, které bude město Bílina postupně naplňovat.
Záměrem města Bíliny je financovat z rozpočtu města čtyři strategické oblasti podpory sportu:

§ volnočasové aktivity
§ pravidelná sportovní činnost
§ mimořádné akce pořádané na území města Bílina
§ investice do sportovišť

Konkrétní výše finančních prostředků alokovaných pro oblast sportu není pevně stanovena. Její výše je
každoročně stanovována při schvalování rozpočtu na daný rok s ohledem na finanční možnosti města.

3.1. Přímá finanční podpora sportu

Alokace finančních prostředků:
Na tuto oblast podpory bylo v rozpočtu města Bílina pro rok 2018 alokováno 6.880.000 Kč (tj. 76 %)
z výtěžku z loterií a jiných podobných her. Finanční prostředky ve výši 6.700.000 Kč z výtěžku byly
alokovány ve prospěch podpory pravidelné činnosti sportovních spolků majících sídlo na území města
Bílina, 180.000 Kč na individuální žádosti z oblasti sportu (mimořádné sportovní akce, nadstandartní



- 8 -

reprezentaci města a podporu ostatních subjektů). V období 2019 - 2022 bude nadále město alokovat pro
uvedenou oblast finanční prostředky ve výši minimálně 6.500.000 Kč.

3.1.1. Podpora pravidelné sportovní činnosti

Jedná se o podporu sportovních spolků (SK, TJ, AŠSK, atd.) se sídlem na území města Bílina, které vykazují
pravidelnou činnost a jsou zapsány ve spolkovém rejstříku. V případě, že sportovní subjekt zastřešuje více
sportovních oddílů, je příspěvek poskytován sportovnímu subjektu jako celku v součtu za jednotlivé oddíly.
Finanční prostředky budou prioritně použity na:

§ provoz a údržbu sportovišť, která nejsou v majetku města
§ materiálně – technické zabezpečení sportovní činnosti
§ pronájem sportovišť
§ odměny trenérů, rozhodčích
§ ceny do soutěží
§ soustředění a s tím spojenou platbu za ubytování, pronájem sportovišť a dopravu
§ poplatky za přihlášení a účast na registrované soutěži (startovné, platby rozhodčím, doprava na

zápasy,…)

Forma podpory:
§ Neinvestiční (žádost 1x ročně)
§ Město Bílina financuje činnost sportovních spolků prostřednictvím finančních transferů z rozpočtu

města Bílina v rámci dotačního programu.

3.1.2. Mimořádné sportovní akce místního charakteru a nadstandartní reprezentace

V této oblasti budou podporovány významné sportovní akce místního charakteru, zejména tradiční akce
s ohledem na zájem veřejnosti, divácké zázemí a jsou přínosem pro rozvoj sportu ve městě Bílina
a spoluúčast na financování přípravy sportovce (popř. kolektivu sportovců) na základě individuálního
posouzení sportovního úspěchu a dle finančních možností. Jedná se především o doplnění podpory
činnosti sportovních spolků, jejichž náplní je systematická dlouhodobá sportovní činnost zejména mládeže
ve věku od 6 do 19 let.

Forma podpory:
§ Neinvestiční
§ Město Bílina financuje mimořádné sportovní akce a nadstandartní reprezentaci prostřednictvím

finančních transferů z rozpočtu města Bílina na základě individuální žádosti.

3.1.3. Podpora ostatních subjektů

Cílem je podpora subjektů, které provozují volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva
v prostorách, které jsou či nejsou majetkem města. K provozování svých aktivit však nutně potřebují další
podporu. Podmínkou pro zohlednění požadavku bude předložení přehledu využití sportoviště
a hospodaření organizace za uplynulý kalendářní rok.

Forma podpory:
§ Neinvestiční
§ Město Bílina financuje oblast podpory těchto subjektů prostřednictvím finančních

transferů z rozpočtu města Bílina na základě individuální žádosti.

3.2. Ceny sportovišť

Diferenciace cen pronájmu jednotlivých městských sportovišť je v kompetenci jejich správce. Diferenciovaný
ceník je předkládán ke schválení radě města.
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3.3. Propagační formy podpory

§ zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových a facebookových stránek
města, Bílinského zpravodaje či městského rozhlasu

§ využívání infocentra a reklamních ploch v majetku města k prezentaci sportovních událostí (na
základě informací, jež dodají samotné sportovní a zájmové subjekty)

§ ve spolupráci s místními organizacemi vytvoření přehledného materiálu občanům, zejména
rodičům o subjektech, zabývajících se na území města Bílina oblastí sportu (zaměření,
výkonnostní úroveň, stupeň odborného vedení, členská základna, místo působení atd.) a zajistit
jejich distribuci prostřednictvím školských zařízení

3.4. Investice do sportovišť

V zájmu harmonického rozvoje města Bílina byl přijat a je postupně naplňován dlouhodobý strategický
rozvojový plán. Strategický plán rozvoje města 2016-2023 se mimo jiné věnuje oblasti volného času,
sportu, pohybových aktivit občanů a souvisejících potřeb.

Veškeré investice do sportovních zařízení v majetku města jsou projednávány a schváleny v rámci rozpočtu
města na příslušný rok a musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 2016-2023 (schválen
usnesením zastupitelstva města č.181 dne 08.11.2016). Tyto finanční prostředky jsou využívány pouze
městem samotným a jím založenými a zřízenými právnickými osobami.
Prioritou investic do městských sportovišť je jejich modernizace, postupné dovybavení, potřebné
rekonstrukce a udržování zařízení, aby plně odpovídala požadovaným parametrům.

Výstavba sportovní infrastruktury je finančně nákladná a v současnosti je možné ji realizovat pouze s
využitím dotací státních či EU. Město Bílina bude proto aktivně vyhledávat dotační možnosti pro výstavbu
a rekonstrukce městských sportovišť a sportovních areálů. Nejen pro tyto účely město zřídilo Odbor dotací
a projektů, který dotační tituly permanentně sleduje.
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VIZE ROZVOJE A ZLEPŠOVÁNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY MĚSTA

Objekt: Záměr: Cíl: Financování: Náklady: Časový
rámec:

Plavecká hala Modernizace
vnitřních prostor

Zvýšení efektivity
provozu,
uspokojení potřeb
občanů

Městský rozpočet
Fondy ESIF
Národní a regionální
fondy

20.000.000 Kč Plánovaná
realizace 2016-
2020

Areál termálního
koupaliště

Instalace zařízení pro
volnočasové aktivity

Podpora pohyb.aktivit
dětí, mládeže
i dospělých

Tenisové kurty Vybudování
přetlakové haly na
zimní sezónu,
rekonstrukce zázemí

Naplnit požadavky
tenisového klubu
a veřejnosti

Městský rozpočet
Národní a regionální
fondy

5.000.000 Kč Realizace 2018

Letní koupaliště
a autokemp

Modernizace
koupaliště,
rekonstrukce
převlékáren, rozšíření
služeb a vyžití

Zvýšení návštěvnosti Městský rozpočet
Fondy ESIF
Národní a regionální
fondy

50.000.000 Kč V etapách dle
finančních
možností

Multifunkční
sportovní a
dětská hřiště

Rekonstrukce
stávajících a
vybudování nových
hřišť

Podpora pohyb.aktivit
dětí, nabídnout
pohybovou aktivitu
obyvatelům města

Městský rozpočet
Fondy ESIF
Národní a regionální
fondy

15.000.000 Kč Plánovaná
realizace do
2018

Zimní stadion Dobudování šaten,
vybudování
parkoviště

Naplnit požadavky
hokejových klubů
a veřejnosti

Městský rozpočet
Fondy ESIF
Národní a regionální
fondy

10.000.000 Kč
včetně nákupu
rolby a zpracování
studie na snížení
energ. náročnosti

V etapách dle
finančních
možností

Skatepark Revitalizace Podpora pohyb.aktivit
dětí, nabídnout
pohybovou aktivitu
obyvatelům města

Městský rozpočet 900.000 Kč Plánovaná
realizace 2018

Strategický plán rozvoje města Bílina 2016-2023 stanovuje jako další strategickou oblast, která se dotýká
sportu spolupráci města, kraje a okolních obcí na rekreačním využití Radovesické výsypky - budování
objektů infrastruktury cestovního ruchu, jako jsou např. cyklostezky, in-line dráhy, sportovní rybolov apod.
včetně nezbytného zázemí.

4. ZÁVĚR

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit obyvatel města Bílina v návaznosti na Strategický plán
rozvoje města Bílina jasně a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj sportu ve městě. Důraz je
kladen na podporu mládeže a na podporu pravidelného sportování.
Tento materiál formuluje cíle a snaží se najít správný směr, kterým by se mohla sportovní politika města
Bíliny ubírat, aby byla oblast sportu ve městě na odpovídající úrovni.


