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Plán rozvoje sportu v obci Braťínov2018 - 2024
Úvod
Sport a sportovní aktiviťy tvoří nedílnou součást obyvatel obce Bratřínov, také
chatařů, jejichž počet zejména v jamích a letních měsících wý,tazné navyšuje počei
občanůfakticky se v obci zdržujícíďt.Zrákladními stavebními kameny sportovních
aktivit v obci Brařínov jsou nohejbal a tenis. Okrajově se věnují občanéi např. hraní
íotbalu a stolrúmu tenisu. Obec si je plně vědoma skutečnosti, že pohyb dětí a mládeže
je pofrebný pro zdravý tělesný rust a psychický qlwoj a předstat,uje nezastupitelnou
součást |eiich volnočasov,ých aktivit.
Rekreačně jsou místnímiobčany pravidelrrě pořádiiny fumaje ve sto|rLím tenise,
nohejbale a tenisu.
Obec Bratřínov je členem Sdruženíobcí Mníšeckéhoregionu, kte{i, kždoťočně
pořádá Hry bez hranic, v nichž se vždy utkají smíšená sportomí družstva složená ze
zásfupců iednotlivrýó obcí v nejruznějších, převážně sportovních, disciplínách; 6.
ročníkuHer bez hranic Mníšeckéhoregionu §e dne 09. 06. 2018 konal ve Hvozdnici
(v roce 2013 v Kytíně, 2014 v Líšnici"v roce 2015 v Mníškupod Brdy, v roce 2016 v
Nové Vsí pod Pleší).
Čt,ilret< t.

úvodníustanovení

1,. Plán rozvoje sportu v obci Brařínov 201,8 -

2024 (dale jen ,,plán rczvoje sporfu") je
zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 1I5l200I Sb., o podpoře sporfu, ve znění

2.
3.

4.

pozdějšíchpředpisů.
Koncepce podpory sportu v obci Bratřínov lrychází z Programu rozvoje obce
Bratřínov na období2}t9 -2028.
Plán rozvoje sportu jako strategický dokument obsahujícíkoncepci podpory sporfu
je otevřerylm dokumerrtem, kteqý,můžebýt měněn a doplňovián v závislosti na
prioritách a pořebách obce,
Cílem plránu rozvoje sportu obecně je podpořit spoít ve všech jeho rovinách a
zajišťovatjeho provádění v podmírrkách obce Bratřínov.

Čt,furek rr.

Základní pojmy

1, Sportem se rozumí každá forma tělesné čirmosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účastiklade za cíl harmonický rozvoj tělesné i
psychické kondice, rozvoj společenských vztahú, upevňovárrí zdravi a
dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrormí,a to
indi viduálně nebo společně.
Sportovní organizací je právnická osoba založená za jÁým účelemnež dosažení
zisku, zahmuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu,
-)_
Sportovním klubem se rozumí prámí subjekt, zpravidla spoleN zřízený za
účelemzajišťovánía provozoviání sportu a pohybor{,ch aktivit občanů.
Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně
vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
5. Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a
pohybová rekreace určená širokýrn vrstvám oby,vatelstva.
6. Sportovním zaíízenimse rozumí objek! pozemek, vodní plocha, budova nebo
jejich soubor sloužícívýhradně nebo převážně pro provozování sportu.
7.

8.

Tělesnou výchovou a spoŤtem na školských zaíízeŇct. se rozumí pohybové
aktivity v rámci předškolrLí a školnívýuky (l,ýchovně vzdělávacího programu) a
na ně navazujícízájmové soutěžní i nesoutěžni otganizované aktivity ve školnLich
prostorách. Cílem není v.ýkorrrrostrú motivace, ale zvládnutí pohyboqých
činností,všestrannost a vytváření vztahu ke sportu,
Sportovní akcí je jednotlivá organizovaná sportor,ní soutěž, závod, zápas, hra
nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
Čt,inek III.
Úloha obce v zaiišťovánísportu

"l.

2.
1

4.

5.

l

Viz

Péčeo sport paťíze zákona mezi úkoly obce1.

Sportovní politika obce se odvíjíod poťeb obce a vychází z jejich kulfumě
historických tradic.
Podpora místníchspolků, včetně spolků sportovních, paří k prioritám obce,
qaiádřených mimo jiné v Programu rozvoje obce Bíatřinov 2078 - 2024.
Obec se spolupodílí na financování sportu v obci, ale zároveň koordinuje činnost
sportovních subjektu ve prospěch obce, resp. svých občanůa konťroluje
eíektir,nost vynaložených veřejných zdroji. Zároveň dochazí k naplňování
povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování pořeb svých
občanů,zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví wýchovy a vzděláváni
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Hlavní úkoly obce:

ust. 6 a § 6a zákona č. l15/200l Sb., o podpoře sportu, ve mění pozdějšlch předpisů

2

a) zabezpečov at rozvoj sporfu pro všechny věkové kategorie občanů
b) zajišťovat výstavbu, rekonsřukce, idržbu a pfovoz svých sportovrrích
zařízení a zkvalitňovat je pŤo spoítovníčirrrrost občanů,

c) podporovat dalšíprovozovatele sportovních zařizeni, včetrrě finanční
pomoci,
d) zabezpečovat íinančnípodporu sporfu ze svého rozpočtu,
e) podpofovat úspěšnémístnísportovce a jejich reprezentaci obce.

Čt,e.etlv.

Oblasti podpory sporfu v obci

1. Obec vychénívsĚc spolkovým aktivitám, které podporuje formou

2.

individuálních finančníchdotací poskytovaných z rozpočfu obce.
Obec si je vědoma důležitostispontánního sdružování v rámci sportormích
aktivi! nezřídka při reprezentaci obce, od kterého se odvíjísounáležitost občanůs

jejich obcí,

3. Obec si je rovněž vědoma zásadního wýznamu sportu dětí a mládeže jako

4.

výchovného prosředku se socializačnímefektem, jako účirméíormy prevence
sociálně patologických jevů v chování děť a mládeže, diležibý prvek v
harmonickém a zdravém vrýwoji mladého člověka.
Cílem podpory sporfu obecně je podnícení zájmu o spor| lypěstování pořeby
sportu jako samozřejmé součásti zdravého životrúhostylu.
Čtanet v.
Formy podpory sporfu v obci

1,

Přímá finančnípodpora
a) rozpočtovaná v rámci rozpočfu obce
- jako dotace či dar na činnost a provoz sportovního areálu Bratřínov
- jako dotace na Den dětí pořádaného v součinnosti s SDH Brařínov
, jako dotace na konkrébrí sportovní akce pořádané v rámci činnosti obce
Bratřínov,
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz MŠHvozdnica na sportovní akce
nebo soutěže.

2.

Nepřímá podpora
a) revitalizace a opravy hracích prvků v parku sportor.ních zařízeníve vlasbricťví
obce a jeiich vybaveni
b) vybavení k volnočasovým aktivitiám apod.,,
c) propagace sportovních akcí, na v}ivěskách a webov,ých stránkách obce,
možnost uveřejňování postřehů a iníormací z jednotlivých sportor.rrích akci
d) upozorněni na aktuální sportovní klání prosřednictvím veřejného rozhiasu,

e) možnost bezplatného vylžívánisociálního zázemi ve vlasbrictvi obce při
pořádárú sportovních akó
f) možnost bezplatrrého vylživétúpozemků ve vlashrictví obce při pořádání
sportovních akcd
g) vyťváření zázemi pro soutěžnítým na Hrách bez hranic Mníšeckéhoregionu,
pořádaných vždy na jaře kždéhoroku.

ČÉnekvI.
závěrečná ustanovení

1.
2.

Plián rozvoje sportu schválilo Zastupitelstvo obce Brařínov na veřejném zasedéni
konaném dne 2ó. 09. 2018 usnesením č. 4/42
Plán rozvoje sportu ie dostupný na Obeoúm úřadě v Brařínově.
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