MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018

Bod programu:
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Předkládá:
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Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2022, dle důvodové zprávy:
a) bez připomínek
b) s připomínkami uvedenými v zápise.
T: 20. 12. 2018
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
46/2018 - RM 2 ze dne 20. 11. 2018

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic usnesením 23/2014 - ZM 2 ze dne 11. 12. 2014 schválilo v
souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy mládeže na
období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
Na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vznikla obcím nová povinnost
- zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plány rozvoje sportu a zajišťování
jejich provádění. Tyto povinnosti jsou uloženy obci dle § 6, odstavcem 2 a rozšířily tak úkoly
obcí v oblasti sportu zákonem stanovené.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 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.
Koncepce podpory vychází ze skutečnosti, že rozvoj tělovýchovy a sportu je prioritou města,
protože sportovní vyžití patří nejen mezi důležitou primární prevenci proti trestné činnosti a
drogové závislosti a dalším negativním jevům, ale také přispívá k smysluplnému využití
volného času a především ke zvyšování fyzické kondice.
Předložená Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2022 (dále jen Koncepce podpory), viz. příloha č.1, vymezuje postavení
tělovýchovy a sportu jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví vize a cíle při její podpoře v
Hranicích. Základní prioritou uvedené oblasti je podpora dětí a mládeže, která vychází z
principu dokumentu Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na období 2015 – 2018.
Koncepce podpory obsahuje:
- analýzu sportu a tělovýchovy na území města Hranic (počet sportovišť, členskou základnu,
atd.,
- dotační politiku podpory tělovýchovy a sportu města Hrani, včetně zapracovaných
finančních prostředků, které budou každoročně zapracovány do rozpočtu města,
- rozvojové (investiční) záměry na podporu tělovýchovy a sportu na území města Hranic.
Na základě Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2022 musí být současně provedena i aktualizace Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic.
Rada města Hranic svým usnesením 46/2018 – RM 2 ze dne 20. 11. 2018 doporučila
Zastupitelstvu města schválit Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic
na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy s připomínkami, které zní:
- str. 11 vyškrtnout 150 tis. Kč - 4.5. c) dotace SK Hranice na podporu kopané mládeže.
Na základě připomínek byla Koncepce na podporu tělovýchovy a sportu města Hranic na
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 upravena, a je předložena zastupitelstvu města k
projednání.

Připomínkové řízení
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Materiál byl projednán
(kým)
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík,
tajemník MěÚ
PhDr. Vladimír Juračka, 1.
místostarosta
Daniel Vitonský, 2.
místostarosta
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení

Dne

Výsledek

12. 11. 2018

Připomínky zapracovány

9. 11. 2018

Připomínky zapracovány

22. 11. 2018

Připomínky zapracovány

15. 11. 2018

Připomínky zapracovány

3

Přílohy:
Příloha č. 1 - Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období 20192022.doc
Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice, IČ: 00301311

KONCEPCE PODPORY TĚLOVÝCHOVY A SPORTU MĚSTA
HRANIC NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2022
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Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a
tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy
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1. Úvod
Zastupitelstvo města Hranic usnesením ........................ schválilo v souladu s Programem
rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01.
01. 2019 do 31. 12. 2022.
Koncepce podpory vychází ze skutečnosti, že rozvoj tělovýchovy a sportu je prioritou města,
protože sportovní vyžití patří nejen mezi důležitou primární prevenci proti trestné činnosti a
drogové závislosti a dalším negativním jevům, ale také přispívá k smysluplnému využití
volného času a především ke zvyšování fyzické kondice.
Předložená koncepce vymezuje postavení tělovýchovy a sportu jako veřejně prospěšné
činnosti a stanoví vize a cíle při její podpoře v Hranicích. Základní prioritou uvedené oblasti
je podpora dětí a mládeže, která vychází z principu dokumentu Koncepce podpory
tělovýchovy mládeže na období 2015 – 2018.
Tradice tělovýchovy a sportu v Hranicích je dlouholetá. Již v roce 1987 oslavovali hraničtí
sportovci 100 let od počátků organizované tělesné výchovy a sportu. Zpočátku se zájemci o
tělovýchovu sdružovali především v Sokole a Orlu. Po II. světové válce se tělovýchova a
sport rozvíjely v oddílech a odborech TJ Sigma, TJ Cementárna, Dukla, později VTJ Hranice
a dalších.
Od devadesátých let na území města působí široké spektrum sportovních oddílů,
tělovýchovných a volnočasových kroužků, které nabízejí sportovní vyžití nejen mládeži, ale i
dospělým. Možnosti sportovního vyžití umožňuje nabídka sportovišť různé kvality.
Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic je zpracována ve smyslu § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 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.
Na základě výše uvedeného obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
2. Analytická část
Analytická část se zabývá popisem současného stavu a základních charakteristik sportovišť
na území města Hranic a členské základny jednotlivých subjektů.
2.1.
Tělocvičny a sportovní haly
Na území města Hranic se nachází sportovní haly a tělocvičny, které jsou provozovány buď
školskými zařízeními, nebo jinými subjekty. Jejich specifikace je uvedena v následujících
tabulkách.
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2.1.1. Zřizované městem Hranice
název
ZŠ Hranice, Tř. 1. Máje, p.o.
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, p.o.
ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, p.o.
ZŠ a MŠ Hranice, p.o.

typ
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična

2.1.2. Zřizované Olomouckým krajem
název
typ
tělocvična
Střední zdravotnická škola Hranice
tělocvična
Gymnázium Hranice
sportovní hala
SPŠ a SOU Hranice, Studentská
tělocvična
sportovní hala

rozměr
167 m2
343 m2
343 m2
670 m2
150 m2
89 m2
rozměr
326 m2
240 m2
726 m2
284 m2
666 m2

2.1.3. Zřizované jiným vlastníkem/provozovatelem
název
typ
HC Cement, s.r.o.
sportovní hala
Sportovní centrum Naparia o.p.s.
sportovní hala
judo hala
SK Hranice s.r.o.
tenisová hala
Dynamic fit Hranice (Koloseum)
tělocvična
Sokol Hranice
sokolovna
Sokol Velká
sokolovna

rozměr
1 750 m2
900 m2
136 m2
2 043 m2
304 m2
550 m2
234 m2

Sokol Slavíč

230 m2

sokolovna

.

2.2.
Sportovní hřiště na hranických sídlištích
Kompetence údržby sídlištních sportovišť spadá od roku 1998 pod odbor školství, kultury a
tělovýchovy. Vzhledem k tomu, že většina sportovišť nebyla od svého vybudování celkově
rekonstruována, hřiště jsou různorodá svými povrchy, umístěním a technickým stavem a jsou
různě vybavena.
Z těchto důvodů vyžadují:
a) vzhledem k velkému využívání a všudypřítomnému vandalismu pravidelnou údržbu,
b) vzhledem k četnosti hřišť a různorodosti obyvatel jednotlivých sídlišť správce nebo
kontaktní osobu.
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2.2.1. Přehled sídlištních sportovních hřišť
sídliště
stručný popis sportovního hřiště
Hromůvka
Asfaltové hřiště s částečnými síťovými zábranami
Kpt. Jaroše
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Cementářské sídliště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Nádražní - Jaslo
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Sklený kopec
Antukové hřiště
Galašova
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Nová
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Struhlovsko
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Pod Nemocnicí
Škvárové hřiště
Rezkova
Asfaltové hřiště
Jaselská
Škvárové hřiště (v zimě svépomocí ledová plocha)
1. máje
Šotolinové hřiště opatřené sítěmi
Středolesí
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Velká
Víceúčelové hřiště
Slavíč
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Valšovice
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Lhotka
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem

počet
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Pozn.: Z výše uvedených sportovních hřišť je placený správce na sídlišti Kpt. Jaroše,
Cementářském sídlišti, Nové ulici a na Nádražní. V praxi se ukazuje, že tyto osoby jsou pro
zachování funkčnosti veřejných sportovišť nezbytné.
2.3.
Školní sportovní hřiště při základních školách
Podmínky základních škol pro výuku školní tělesné výchovy:
2.3.1. Sportovní hřiště u Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo, p.o.
Víceúčelové sportoviště - tartanová atletická dráha a hřiště s umělým trávníkem
(v dopoledních hodinách školní tělesná výchova, v odpoledních hodinách ostatní veřejnost,
placený správce). Povrch sportovního hřiště byl regenerován v roce 2017. Město přispívá na
provoz sportovního hřiště částkou 82 tis. Kč ročně.
Dopravní hřiště – zařízení je určené k výuce dopravní výchovy a výchově dětí pod vedením
zaměstnanců škol a školských zařízení, či jiných příspěvkových a neziskových organizací.
Město přispívá na provoz dopravního hřiště částkou 90 tis. Kč ročně.
2.3.2. Sportovní hřiště u Základní školy a mateřská školy Hranice, Struhlovsko,
p.o.
V roce 2011 byla realizována I. etapa výstavby hřiště s umělým povrchem o velikosti 20 x 40
m.
Dále byla zpracována projektová dokumentace II. etapy, kde dojde k úpravě běžeckého
oválu včetně sprinterské čtyř-dráhy, sektoru vrhačského a sektoru pro skok vysoký a daleký.
Město přispívá na provoz sportovního hřiště částkou 60 tis. Kč ročně.
2.3.3. Sportovní hřiště u Základní školy Hranice, tř. 1. máje, p.o.
Výstavba víceúčelového hřiště v roce 2015 – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně
záchytných sítí, hřiště pro basketbal a tenis, běžecká dráha pro sprint, skok do dálky a
betonový kruh na vrh koulí. V dopoledních hodinách je hřiště určeno pro tělesnou výchovu a
v odpoledních hodinách je přístupné veřejnosti.
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Město přispívá na provoz sportovního hřiště částkou 153 tis. Kč ročně.

2.3.4. Sportovní hřiště u Základní školy a mateřská školy Hranice, p.o. (Drahotuše)
Víceúčelové sportovní hřiště – čtyři víceúčelové hřiště na basketbal, volejbal, nohejbal,
malou kopanou, tenis a streetball.
Dále vybavení pro běžecké disciplíny, míčové hry, posilování a obratnost. Hřiště jsou
využívána, vyjma zimních měsíců, v průběhu celého kalendářního roku jednak v rámci hodin
tělesné výchovy, dále pak v odpoledních hodinách školní družinou a zájmovými kroužky, v
podvečerní hodiny a o víkendech jsou hřiště v maximální míře užívána veřejností.
Město přispívá na provoz sportovního hřiště částkou 72 tis. Kč.
2.4.
Sportovní areál SK Hranice, z.s.
Stávající sportoviště (atletická dráha, travnaté hříště a hřiště s umělým trávníkem s
osvětlením) využívané SK Hranice a hranickými základními i středními školami pro školní
tělesnou výchovu a další sportovní akce, prošly rekonstrukcí. Umělé povrchy na těchto
sportovištích vyžadují finančně náročnější údržbu, během roku jsou déle využitelná a pro
trénink přijatelnější (pružnost povrchu, zdravotní hledisko). Pro zlepšení podmínek
sportovců, žáků a studentů byla rekonstruována tribuna a vytvořeno odpovídající zázemí.
Sportovní areál je přístupný k využití zdarma
2.5.
Fotbalová hřiště
Fotbalová hřiště slouží převážně ke sportovní přípravě fotbalových družstev a možnosti
návštěvy široké veřejnosti na soutěžní utkání, ale také ke školní tělesné výchově a různých
školních sportovních soutěží.
a) Stadion v Žáčkově ulici - areál provozuje SK Hranice, příspěvek města na provoz a
údržbu činí 2 240 tis. Kč ročně.
b) Hřiště „U Splavu“- provozuje a spravuje FC Dukla Hranice, bez finanční účasti
města.
c) Hřiště Drahotuše – provozuje a spravuje TJ Sokol Drahotuše, bez finanční účasti
města.
2.6.
Atletická zařízení
a) Stadion SK Hranice - umělohmotná atletická dráha a sektory pro technické disciplíny
jsou využívány pro sportovní přípravu atletického oddílu SK Hranice. Tato zařízení
využívají hranické základní a střední školy v rámci školní tělesné výchovy a různých
školních sportovních soutěží, také další organizace a individuálně občané pro
sportovní přípravu zdarma.
b) Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, p.o.- víceúčelové sportoviště,
tartanová atletická dráha a hřiště s umělým trávníkem (v dopoledních hodinách školní
tělesná výchova, v odpoledních hodinách ostatní veřejnost, placený správce). Hřiště
bylo regenerováno v roce 2017.
c) Základní škola Hranice, Tř. 1. Máje, p.o. - víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
včetně záchytných sítí, hřiště pro basketbal a tenis, běžecká dráha pro sprint, skok do
dálky a betonový kruh na vrh koulí. V dopoledních hodinách je hřiště určeno pro
tělesnou výchovu a v odpoledních hodinách je přístupné veřejnosti.
2.7.
Ostatní sportoviště ve městě
a) In - line hřiště – provozovatel EKOLTES Hranice a.s., údržba je hrazena na základě

9

uzavřené Rámcové smlouvy, která je uzavřena mezi městem Hranice a EKOLTES
Hranice, a.s.
b) Hřiště pro skateboard – provozovatel EKOLTES Hranice a.s., údržba a je hrazena
na základě Rámcové smlouvy, která je uzavřena mezi městem Hranice a EKOLTES
Hranice, a.s.
c) Park posilovacích prvků v sadech Čs. Legií - park posilovacích prvků slouží široké
veřejnosti. Jedná se o posilovací prvky, které jsou založeny na systému hrazd, žebřin
a lavic, jež umožní posilování svalů celého těla vlastní váhou.
2.8.
Ostatní sportoviště v místních částech
a) Hřiště Lhotka, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, správcem a provozovatelem
je osadní výbor Lhotka
b) Hřiště Slavíč, víceúčelové hřiště s umělým povrch, správcem a provozovatelem je
osadní výbor ve spolupráci se Sokolem Slavíč
c) Hřiště Valšovice, areál tvoří hřiště s umělým povrchem, hřiště pro „petanque“,
hygienické zařízení, správcem a provozovatelem je Sportovní klub Valšovice, údržba
je hrazena z příspěvku města ve výši 80 tis. Kč ročně.
d) Hřiště Středolesí, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, správcem a
provozovatelem je osadní výbor Středolesí.
e) Hřiště Velká, víceúčelové hřiště, správcem a provozovatelem je osadní výbor Velká.
f) Kluziště Drahotuše – ve správě OSM – ve výpůjčce soukromému provozovateli.
2.9.
Soukromá sportovní zařízení ve městě
Na území města se nachází nespočet jiných sportovních zařízení, jako jsou sportovní a
pohybová centra, která přispívají k rozšíření nabídky sportovních aktivit. Jsou to například
MFitness Martin Rabel, Pohybové studio Blanka, Sports KOTELNA, Dynamic Fit, Fitcentrum
Na plovárně, Fitness centrum Extrifit Gym ve sportovním centru Naparia, BSS club
Drahotuše a další.
2.10. Plovárna Hranice
V těsné blízkosti stadionu SK Hranice na Žáčkově ulici je od roku 2006 otevřen nový krytý
bazén - Plovárna, která je vybudována v sousedství venkovního koupaliště. To bylo
rekonstruováno v roce 2009. Celý komplex je provozován společností EKOLTES Hranice
a.s. Toto zařízení umožňuje návštěvníkům plavání a relaxaci po celý rok včetně využívání
vodních atrakcí a tobogánů.
Dopolední provoz zajišťuje, ve spolupráci s provozovatelem, Plavecká škola L. Zátopka,
která zabezpečuje plavecký výcvik mateřských a základní škol z Hranic i širokého okolí.
Příspěvek města na provoz a údržbu činí 3 220 tis. Kč.
2.11. Tenisové kluby
a) Slovan Hranice z.s. – v letních měsících 5 antukových kurtů, 1 malý kurt pro
minitenis, oboustranná tenisová stěna, v zimních měsících 3 kryté kurty s povrchem
Pavitex,

b) Tenis Tondach Hranice, z.s. – 5 antukových kurtů,
c) Tenisové kurty Drahotuše – 2 antukové dvorce, spravovány Tenisovým
klubem Drahotuše,
d) další tenisové kurty se nacházejí v areálu Staré střelnice, jednotlivé kurty jsou pak na
víceúčelových sportovištích s umělým povrchem a na některých školních hřištích.
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2.12. Počet členů jednotlivých oddílů (k 31. 10. 2018)
Př. Název
č.

Počet Počet členů
členů
celoroční
celoroční
činnosti
činnosti
dospělých
mládeže
1
TJ Cement Hranice, z.s.
95
116
2
SK Hranice, z.s. kopaná
215
35
3
SK Hranice, z.s. atletika
130
68
4
JUDO ŽELEZO HRANICE
80
85
5
Klub juda Hranice
34
16
6
Judo Hranice
215
5
7
Tenis Tondach Hranice
64
87
8
Slovan Hranice
63
9
FBC Hranice
143
30
10 FC DUKLA Hranice
41
11 Klub vodních sportů Hranice, dračí lodě
60
12 Klub vodních sportů Hranice, rychlostní kanoistika
33
27
13 Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice
21
6
14 SK Petanque Hranice IV – Valšovice
24
15 Tělovýchovná jednota Sigma Hranice, oddíl basketbalu
17
15
16 Tělovýchovná jednota Sigma, stolní tenis
10
27
17 Tělovýchovná jednota Sigma, SPV
44
18 Tělovýchovná jednota Sigma, cyklistika
17
22
19 Tělovýchovná jednota Sigma, turistika
30
82
20 Tělovýchovná jednota Sigma, horolezci
19
21 Tělovýchovná jednota Sokol Hranice, oddíl všestrannosti
135
95
22 Tělovýchovná jednota Sigma Hranice, oddíl sportu
16
23
23 Tělocvičná jednota Sokol Velká
35
24 Tělocvičná jednota Sokol Hranice
129
25 SKI klub Hranice
36
47
26 Mažoretky M. Synkové
25
1
27 Aeroklub Hranice, z.s.
34
110
28 Boomer´s Gym Kickboxing
8
21
29 Triatlon klub Hranice – rocktechnik triatlon
30
30 Sbor dobrovolných hasičů Hranice
28
31 Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše
72
32 Orel – jednota Hranice
25
33 AMK kemp Hranice, oddíl BMX
17
5
34 Modelářský klub, p.s. SMČR Aeroklub Hranice
27
35 A-klub Hranice
52
6
36 Lumír Zátopek – plavecká škola
*3 265
*Lumír Zátopek – plavecká škola – výše členské základy se odvíjí od jednotlivých plaveckých
kurzů
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2.13.

Seznam sportovních klubů v Hranicích (na základě žádosti o dotaci od města
Hranic v roce 2018)

Př
Název klubu
č.
1 TJ Cement Hranice
2 SK Hranice

Sport

3 TJ Sigma Hranice
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TJ Sokol Hranice
TJ Sokol Velká
TJ Sokol Drahotuše
TJ Sokol Slavíč
Orel – jednota
Klub vodních sportů
Hranice
Klub juda Hranice
SKI Klub Hranice
FBC Hranice
SK Pétanque Valšovice
FC Dukla Hranice
Modelářský klub p.s. SMČR Hranice
KRK Slovan Hranice
Triatlon klub Hranice – Rocktechnik
Aeroklub Hranice
A-klub Hranice
KRPŠ Drahotuše
JUDO HRANICE
Judo železo Hranice
Junák – Psohlavci
FC Dukla Hranice
Centrum volného času pro děti, mládež,
dospělé a seniory U kocoura Mikeše
Český kynologický svaz ZKO Hranice
Tenis Tondach
Mažoretky Marcely Synkové
AMK kemp Hranice – oddíl BMX
Boomer’s Gym Kickboxing
Tricent Hranice
Slovan Hranice
Lumír Zátopek
SDH Slavíč
SDH Velká
SDH Hranice
SDH Drahotuše
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Házená
Kopaná, atletika
Sport pro všechny, turistika, basketbal,
cyklistika, stolní tenis
Sport pro všechny, volejbal
Sport pro všechny, volejbal
Fotbal
Sport pro všechny, volejbal
Kuželky
Dračí lodě, rychlostní kanoistika
Judo
Lyžování
Florbal
Pétanque
Kopaná
Letecké modelářství
Rychlostní kanoistika
Triatlon
Bezmotorové lítání
Závodní tanec
Zájmové aktivity dětí
Judo
Judo
Turistika
kopaná
Pohybové aktivity předškolních dětí
Kynologie
Tenis
Mažoretky
BMX
Kick box
Běh
Tenis
Plavecká škola
Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči
Dobrovolní hasiči
Dobrovolní hasiči

2.14.
Podpora tělovýchovy městem Hranice
Město Hranice v rámci podpory tělovýchovy a sportu vytváří podmínky vycházející
z finančních možností rozpočtu města.
Základními dokumenty upravujícími podporu tělovýchovy a sportu městem jsou:
1) Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže města Hranic (dále jen „Koncepce“), která
byla schválena poprvé zastupitelstvem města již v roce 1996.
2) Grantový program města Hranic, instrukce QI 61-01-10 schválená zastupitelstvem
města poprvé v roce 2005.
3) Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, instrukce QI 61-01-09 schválené
zastupitelstvem města v roce 2005 současně s Grantovým programem.
4) Kritéria pro vyhlašování nejlepších sportovců schválená radou města v roce 2004.
5) Vyhlašování nejlepších sportovců města, anketa vyhlašovaná radou města k ocenění a
popularizaci dosažených výsledků sportovních oddílů a jednotlivců, sportovních seniorů,
trenérů a činovníků od roku 2001 (ocenění sportovců za rok 2000).
6) Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020 který schválilo zastupitelstvo
města na svém zasedání 15. prosince 2011. Je střednědobým strategickým plánem,
formuluje podstatné otázky dalšího směřování města, vymezuje nejdůležitější cíle a záměry.
3.
SWOT analýza tělovýchovy a sportu ve městě Hranicích
Charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek města a možných vnějších
budoucích příležitostí a ohrožení strategického rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě
Hranicích.
3.1.

SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
+ účast sportovních klubů v nejvyšších - technický stav některých sportovišť na
soutěžích
sídlištích a u základních škol
+velký počet mladých sportovců
- nedostatečné podmínky pro zimní sporty
+ dotační podpora tělovýchovy mládeže a
dospělých
+ cyklostezky

PŘÍLEŽITOSTI
+ vybudování zimního stadionu
+ vybudování víceúčelového sportovního
hřiště na Skleném kopci
+ rekonstrukce hřiště na sídlišti Hromůvka
+ II. etapa hřiště při ZŠ a MŠ Hranice,
Struhlovsko, p.o.
+ rekonstrukce hřiště na sídlišti Rezkova
+ rekonstrukce hřiště na sídlišti Tř. 1. Máje
+ zvýšení finanční podpory sportu
+ volnočasová areál pro rodiny s dětmi
+ koncepční rozvoj v dlouhodobém poměru
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HROZBY
- omezení finančních dotací do oblasti
tělovýchovy
- vysoká finanční náročnost hřišť
- hlučnost provozu sportovních hřišť
doléhajících na občany města, kteří žijí
v jejich blízkosti
- nárůst pasivního trávení volného času
mládeže
- nutná změna územního plánu města Hranic

4. Dotační politika města Hranic
Město Hranice poskytuje dotace na podporu tělovýchovy na základě Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města (celoroční činnost mládeže a celoroční činnost dospělých) a na
podporu projektů v oblasti tělovýchovy na základě Grantového programu města Hranic.
4.1.
Dotace na celoroční činnost mládežnických oddílů a kroužků
Každoročně bude zapracována do rozpočtu města částka 4 150 tis. Kč na přímou podporu
mládežnických oddílů a kroužků, z nichž budou přidělovány neinvestiční příspěvky na
základě Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (QI 61-01-09).
T: každoročně
O: OŠKT
4.2.
Dotace na celoroční činnost dospělých oddílů a kroužků
Každoročně bude zapracována do rozpočtu města částka 1 640 tis. Kč na přímou podporu
dospělých oddílů a kroužků, z nichž budou přidělovány neinvestiční příspěvky na základě
Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (QI 61-01-09).
T: každoročně
O: OŠKT
4.3.
Dotace na podporu projektů v oblasti tělovýchovy
Každoročně bude zapracována do rozpočtu města částka 400 tis. Kč na přímou podporu
projektů v oblasti tělovýchovy, vedoucí ke kultivaci a regeneraci občanů města Hranic, ale
také jako prostředek rozvoje občanské společnosti. Jsou poskytovány neinvestiční dotace na
základě Grantového programu města Hranic (QI 61-01-10).
T: každoročně
O: OŠKT
Dotace na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních
zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic
Každoročně bude zapracována do rozpočtu města částka 1 000 tis. Kč na zkvalitnění
technického zázemí pro volnočasové aktivity občanů. Cílem je udržet tělovýchovné objekty
na území města v provozuschopném stavu, zabránit vynucenému omezení tělovýchovných
aktivit z důvodu havarijního stavu zařízení a zkvalitnění tělovýchovných zařízení. Jsou
poskytovány investiční dotace na základě Grantového programu města Hranic (QI 61-0110).
4.4.

4.5.
Dotace poskytnuté z rozpočtu města
Každoročně budou zapracovány do rozpočtu města částky:
a) dotace SK Hranice, z.s. na provoz stadionu ve výši 2 240 tis. Kč,
b) dotace Sportovní klub Petanqué Hranice VI – Valšovice, na správu areálu ve výši 80
tis. Kč,
c) dotace EKOLTES Hranice, a.s., na plavecký výcvik hranických základních škol ve
výši 100 tis. Kč,
d) neinvestiční dotace jsou poskytovány na základě Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města (QI 61-01-09).

5. Rozvojové záměry podpory tělovýchovy a sportu ve městě Hranicích
Navržené vize a cíle města pro další čtyřleté období pokračují v již započaté podpoře
tělovýchovy a sportu ve městě z uplynulých let.

14

Realizace oprav a modernizace sportovních hřišť na hranických sídlištích
a v místních částech
Každoročně bude do rozpočtu města zapracována částka 424 tis. Kč na zabezpečení
údržby, oprav a modernizace včetně vybavení hřišť na hranických sídlištích.
Za vybavení hřišť inventářem hrazených z prostředků města se nepovažují:
a) míče,
b) hokejky, puky,
c) sítě pro volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis,
d) pálky, rakety všech druhů a typů,
e) brusle, kolečkové brusle.
5.1.

Vzhledem k neustálým opravám a údržbě sídlištních sportovišť a především povrchů těchto
hřišť je ideálním stavem postupná rekonstrukce povrchů na umělé, které jsou méně náročné
na údržbu, pružné a víceúčelové. Zároveň se změnou tradičních povrchů je snížena
prašnost na sídlištích. Modernizací s barevným provedením povrchů dochází k zatraktivnění
sportovišť.
T: každoročně
O: OF, OŠKT
5.2.
Rozvojové záměry v případě získání dotace
V případě získání dotací postupně realizovat rekonstrukci níže uvedených sportovišť. Při
realizaci vycházet ze spolupráce občanů jednotlivých lokalit, případně osadního výboru:
a) Hřiště Hromůvka - nerovný asfaltový povrch, nutno nahradit umělým povrchem.
b) Hřiště Sklený kopec – antukové hřiště, v současné době je připravována projektová
dokumentace na víceúčelové sportovní hřiště.
c) Hřiště Rezkova – 2 hřiště s nerovným asfaltovým povrchem, umístěno mezi
obytnými domy, nutno řešit v rámci revitalizace území.
d) Hřiště Tř. 1. Máje – hřiště se škvárovým povrchem, prostor může být použit k jinému
sportovnímu využití.
e) Hřiště na ulici Jaselká – hřiště se škvárovým povrchem, využíváno v zimě i jako
ledová plocha, pod hřištěm vedou inženýrské sítě k přilehlé funkční kotelně.
f) Zimní stadion – vybudování kryté ledové plochy pro celoroční užívání v blízkosti
areálu SK Hranice dle studie proveditelnosti.
g) Vybudování volnočasového areálu na Žáčkově ulici – modernizace a rozšíření
stávajícího areálu SK Hranice, pro potřeby sportu a volnočasových aktivit
doplňkovými službami, jako je dětské hřiště, in-line dráha okolo stávající vodní
plochy „Pískáče“, ledové plochy (zimní stadion), horolezecké stěny, workoutové
hřiště (venkovní posilovna), víceúčelové hřiště apod. Vybudování volnočasového
areálu bude vyžadovat změnu územního plánu a následně zpracování zastavovací
studie a dalších stupňů projektové dokumentace.
h) Hřiště při Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, p.o. – v roce
2015 zpracována projektová dokumentace II. etapy modernizace hřiště (úprava
běžeckého oválu včetně sprinterské čtyř-dráhy, sektoru vrhačského a sektoru pro
skok vysoký a daleký).
i) Hřiště při Základní škole a mateřské škole Hranice, p.o. (Drahotuše) –
víceúčelová hřiště mají špatný povrch, který je nutno regenerovat z důvodu špatného
stavu. Neodpovídající stav má také oplocení hřišť, které je nutné komplexně opravit
okolo celého areálu. Tyto opravy vychází z každoroční Odborné technické kontroly.
j) Tělocvična při Základní škole a mateřské škole Hranice, p.o. (Drahotuše) –
zpracovává se projektová dokumentace.
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T: 2019 - 2022
O: OŠKT, ORM

6. Závěr
Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2022 je strategický materiál, který jasně a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj
tělovýchovy a sportu ve městě. Důraz je kladen na podporu mládeže a na podporu
pravidelného sportování. Případné změny v tomto dokumentu budou schvalovány na
základě jednotlivých dodatků.
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