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Schvalovací doložka: 
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1. Úvod  
 

Plán rozvoje sportu města Hodkovice nad Mohelkou je zpracován ve smyslu § 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 či doplňovat 

v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně 

podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit základní rámec finanční podpory 

sportu ve městě, neboť sport je vhodným prostředkem pro integraci a soudržnost 

obyvatel města Hodkovice nad Mohelkou a místních částí Jílové, Záskalí, Radoňovice a 

Žďárek.  

Město Hodkovice nad Mohelkou deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim sport 

umožnit ve všech formách a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu 

koncipováním a realizací vlastní sportovní politiky. S ohledem na široké spektrum 

provozovaných sportů město Hodkovice nad Mohelkou garantuje všem svým občanům 

rovný přístup ke každému sportu (neexistence tzv. prioritních sportů). 

Město Hodkovice nad Mohelkou se současně veřejně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro 

občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Uvědomuje si 

nezastupitelnost úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak dětí a mládeže. Vnímá 

sportování a smysluplné využití volného času jako účinnou formu primární prevence 

sociálně patologických jevů.  

 

2. Vymezení pojmů 

 

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 
 
Sportovní klub, tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem 
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů. 
 
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 
aktivita sportovního charakteru. 
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2. Úloha obce při zajišťování sportu 
 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, obce ve své samostatné působnosti 

vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro děti a mládež 

• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních    

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů 

• kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení, 

• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 

obce a zajišťuje jeho provádění. Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a 

odvíjí se od kulturně historických tradic.  

 

Sportovní zařízení v majetku města: 

✓ Sportovní hala Hodkovice, Sportovní 588, Hodkovice nad Mohelkou, stavba 

dokončena a předána do užívání v roce 2018 

✓ Sportovní areál za ZŠ, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou, stavba 

dokončena a předána do užívání v roce 2009 

✓ Školní tělocvična, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou 

✓ Areál koupaliště a související stavby – před rekonstrukcí – v pronájmu SK 

Hodkovice 

✓ Areál kluziště – hřiště na nohejbal, volejbal – v pronájmu SK Hodkovice 

✓ Hřiště za sídlištěm – v pronájmu SK 

✓ Sportovní kabiny, č.p. 589 – služebnost ve prospěch SK Hodkovice  

✓ Dětská hřiště – areál ZŠ, sídliště Podlesí 

✓ Fitness prvky – u DPS 

✓ Přírodní areál Skalní údolí 

 

 

 

 

Koncepce podpory sportu ve městě Hodkovice nad Mohelkou je realizována ve čtyřech 
klíčových oblastech:  
 

• Volnočasové aktivity mládeže a obyvatel města  

• Výkonnostní sport  

• Finanční podpora sportu 

• Investice města do rozvoje sportovišť 
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4. Plán podpory sportu města Hodkovice nad Mohelkou 
 

4.1 Volnočasové aktivity dětí, mládeže a obyvatel města  
 

Podpora sportu a volnočasových aktivit obyvatel patří ke strategickým cílům každé 

obce. V rámci prevence kriminality má sport u obyvatel a zejména u dětí a mládeže 

nezastupitelnou roli. Jako hlavní v této oblasti je třeba vnímat nejen zvýšenou 

podporu pravidelných aktivit, ale i jednorázových akcí. Tato podpora je realizována 

vytvořením vhodných materiálních podmínek pro pravidelnou činnost (viz 

výkonnostní sport). Jejich podpora bude realizována dotačním programem. 

 

✓ Podpora kroužků na školách a školských zařízeních zřizovaných městem, tím lze 

docílit zapojení více dětí do zájmové činnosti (je součástí rozpočtu příspěvkových 

organizací)  

✓ Finanční podpora sportovním klubům, oddílům a tělovýchovným jednotám v rámci 

dotačního programu 

✓ Vytvoření vhodných podmínek pro pravidelné sportování (dotace činnosti 

sportovních organizací, údržba sportovišť,…)  

✓ Město se zaměřuje především na vytvoření vhodných podmínek pro provozování 

sportovních a volnočasových aktivit (cyklostezky, revitalizace parků, využití 

školních hřišť v době mimo vyučování, správa a údržba sportovišť,…)  

✓ Finanční podpora jednorázových akcí v rámci dotačního programu města  

✓ Hlavním cílem této oblasti je přivést postupně co největší počet dětí a mládeže k 

pravidelnému celoročnímu sportování. Dále pak vytvořit vhodné podmínky pro 

realizaci rekreačních sportovních aktivit všech obyvatel města. V neposlední řadě 

optimalizovat využívání veřejných sportovišť pro širokou veřejnost.  

 

 

4.2 Výkonnostní sport (sportovní oddíly)  

 

Cílem této podpory je spravedlivě a průhledně nabídnout finanční podporu všem 

sportovním organizacím, klubům, oddílům apod. reprezentujícím v rámci soutěží 

město Hodkovice nad Mohelkou. 

 

4.3  Finanční podpora sportu 
 

Město Hodkovice nad Mohelkou využívá pro financování podpory sportu mnoho 

nástrojů. 

1. Rozpočet města vždy zahrnuje finanční prostředky na provozování a 

udržování sportovních zařízení v majetku města 

2. Rozpočet města vždy zahrnuje finanční prostředky na údržbu a provoz 

zařízení, které má v pronájmu SK Hodkovice 

3. Rozpočet města pravidelně zahrnuje příspěvek na provoz školní tělocvičny 
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4. Dotační fond města - dotace na činnost a na jednorázové aktivity jednotlivých 

sportovních oddílů  

 

4.4 Investice města do rozvoje sportovišť  
 
Veškeré investice do sportovních zařízení v majetku města jsou projednány a 

schváleny v rámci rozpočtu města na příslušný rok a musí být v souladu se 

strategickými prioritami města. Prioritou investic do městských sportovišť je 

jejich postupné dovybavení a potřebné rekonstrukce.  

 

Plán pro období 2021 – 2025:  

  

- Sportovní hala – horolezecká stěna, sportovní dovybavení, tribuny 

- Sportovní areál za ZŠ – tenisová odraz. stěna, revitalizace sportovišť 

- Areál koupaliště – úplná rekonstrukce bazénu a technologie 

- Realizace workoutového hřiště 

- Nové prvky na dětských hřištích 

- Realizace stavby části Cyklostezky Karolíny Světlé 

- Revitalizace areálu ve Skalním údolí 

- Realizace sportovních ploch na sídlišti Podlesí – studie Naše Podlesí 

- Podpora projektů, které bude realizovat SK Hodkovice plochách a objektech, 

které má v pronájmu od města Hodkovice nad Mohelkou 

 
 

5. Závěr  
 

Plán rozvoje sportu pro období 2021 - 2025 je strategický materiál, který jasně a 

průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj sportu ve městě. Důraz je zejména 

kladen na podporu mládeže a na podporu pravidelného sportování.  

   Případné změny a aktualizace v tomto dokumentu schvaluje Zastupitelstvo města 

Hodkovice nad   Mohelkou. 

 

 

                           

Ing. Markéta Khauerová – starostka            Mgr. Helena Řezáčová - místostarostka 


