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Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 - 2025
Úvod

Obec Jíloviště je svou blízkostí hlavního města významným cílem turistů i cyklistů. Katastrální
lesnaté území je protkáno sítí značených turistických cest. Každoročně se v k.ú. Jíloviště
uskuteční dva cyklistické závody, Cukroušův mazec a Bike... V letních měsících se výrazně
zvyšuje počet obyvatel o chataře. Tradičně v obci působí TJ Jíloviště, s fotbalovým oddílem a
družstvy dospělých A, B, dorostu a přípravným mužstvem žáků. Fotbalové hřiště je travnaté, a
součástí areálu jsou nedávno rekonstruované kabiny. Pod travnatým fotbalovým hřištěm je v
provozu hřiště tréninkové, které využívají, jak sportovci, tak i členové SDH. Hasiči vedle
výchovy hasičského dorostu pořádají pravidelně vánoční turnaj ve stolním tenise. V obci přes 50
let působí i turistický oddíl pro mládež, který organizuje nejen turistické výlety, ale pořádá
každoročně lyžařské zájezdy a letní tábory. Občané Jíloviště mohou navštěvovat v místě bydliště
i taneční kurzy nebo jógu a aerobik. Pro děti je obcí zřízeno a udržováno dětské veřejně
přístupné hřiště. Podařilo se zapojit obec do Her bez hranic, pořádaných Sdružením obcí
mníšeckého regionu, kterého je obec členem. V Hrách se utkávají smíšená sportovní družstva
složená ze zástupců jednotlivých obcí v nejrůznějších, převážně sportovních, disciplínách. Obec
se účastnila 6. ročníku Her bez hranic Mníšeckého regionu, který se konal 09. 06. 2019 ve
Hvozdnici. Obec si je však vědoma, že je potřeba vybudovat zázemí pro rozvoj sportovních
aktivit všech věkových kategorií a současně podporovat a rozvíjet stávající aktivity jednotlivců a
spolků.

Čl.I.

Základní východiska a pojmy

Plán rozvoje sportu v Jílovišti je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

č.115/2001

Sb., o

Výňatek z novely: §6 Úkoly obcí

(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.
- veškeré formy pohybových aktivit, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o vylepšení, nebo udržení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování
zdraví, resp. dosažení výsledků v soutěžích na různých výkonnostních úrovních.
Sport

obecně

Sport pro všechny - zájmový, organizované nebo neorganizované pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení
nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.

Plán rozvoje sportu

Sportovní klub - spolek ustavený za
zisku.

účelem

Sportovní akce - organizovaná sportovní

Jíloviště

2019 - 2025

provozování sportovní

soutěž,

činnosti,

ne pro

vytváření

nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

Článek II.
Úloha obce v zajišťování sportu

Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou
nezbytné k naplnění plánu. Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření a
možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a
všech aktivit s ním spojených. Převážně se 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.

1.

Současný

stav podpory sportu v obci

Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí na svém území.
Podporuje zdravý pohyb zvláště pro děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický
rozvoj osobnosti. Kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec v této oblasti
vychází vstříc zájmům vlastních obyvatel. Obec vybudovala a spravuje dětská hřiště s herními
prvky.
Zvláštní zřetel je pak věnován mládeži. Sport má značný vliv na chování dětí a mládeže, jako
silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o
sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých.
Nositelem organizovaného sportu v obci je fotbalový klub TJ Jíloviště, Sbor dobrovolných
hasičů a turistický oddíl Lvíčata. Fotbalový klub s finančním přispěním obce zajišťuje pro oddíly
údržbu a správu fotbalového hřiště, včetně zázemí. Sbor dobrovolných hasičů i fotbalový klub se
podílí na veřejně přístupných akcích v obci a to nejen sportovních, ale i kulturních a
společenských.

Obec podporuje v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv fotbalový klub TJ
a činnost turistického oddílu Lvíčata.

Jíloviště,

SDH

Jíloviště

Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2. Vize podpory sportu v obci
pro všechny věkové kategorie. Obec přistoupila k vybudování
získala uzemní rozhodnutí a na základě výběrového řízení byla vybrána
firma na realizaci sportoviště, včetně přeložky vysokého napětí. V současné době je hřiště ve
stádiu výstavby a hledají se zdroje na jeho dovybavení. V obci jsou vybudována dvě dětská
hřiště, ale postrádáme herní prostor pro mládež a venkovní prostor pro kondiční posilování.
Cílem je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny
věkové kategorie žijící na území obce.

V obci chybí

víceúčelové hřiště

veřejného sportoviště,
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Čl. III
Financování sportu
Přímá

podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce
• Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení
• Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
• Finanční podpora TJ Jíloviště, SDH Jíloviště a turistickému oddílu Lvíčata formou
veřejnoprávní smlouvy.

Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
Nepřímá

podpora
Údržba stávajících sportovních zařízení
Organizační zajištění sportovních aktivit
Propagace sportovních akcí v místním Zpravodaji, na vývěskách a webových
stránkách obce, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních
akcí, upozornění na aktuální sportovní klání prostřednictvím veřejného rozhlasu,
Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních
akcí,
Vytváření zázemí pro soutěžní tým na Hrách bez hranic Mníšeckého regionu pořádaných
vždy na jaře každého roku.

Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem obce Jíloviště. Je zvereJnen na
internetových stránkách obce www.jiloviste.cz, nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Plán rozvoje sportu obce Jíloviště schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne
12.12.2018 pod usnesením č . 21/2/2018.

V Jílovišti dne 13.12.2018
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RNDr. Jana Malá

Ing. Vladimír Dlouhý

místostarostka

starosta
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