PLAN ROZVOJE SPORTU
V oBcl BosEN
na období 2O2O - 2024
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Schváleno Zastupitelstvem obce Boseň dne 7.5.2020
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1.

úvodníustanovení
L.

Plán rozvoje sportu v obci Boseň je zpracován v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování
rozvoje sportu dle § 6a odst. 2 zákona č.23012016 Sb., kterým se mění zákon č. LLi|2OO]. Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějšíchpředpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství,mládeže a
tělornýchovy

Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se můžeměnit či doplňovat v závislosti
na prloritách a potřebách obce.
3. Cílem plánu rozvoje sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu v obci.
2.

2.

zák!adní charakteristika obce Boseň
Rozloha obce:
Počet obyvatel ( k 1.1.2020):
počet místních částí:

993 ha
486

4

(Boseň, Mužský Zápudov, Zásadka)

Věková struktura obyvatel obce Boseň (k 1.1.2020)
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3.

Základní poimy

2.

3.

4.
5.

-

všechny formy tě|esné aktivity, které jsou provozovány organizovaně nebo
příležitostně individuálně a vedou k dosažení či zlepšení fyzické kondice a duševnípohody, upevnění
zdraví, dosažení uýsledků v organizovaných soutěžích nebo přináší rozvoj a zlepšení mezilidských
vztahů.
Sport pro vŠechny - zájmový, organizovaný i příležitostnísport a pohybové aktivity občanů,které
mají rekreačníči soutěžní charakter. Hlavním cílem je vytvoření kvalitních a finančně dostupných
možnostísportovního vyžitía aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny
vyskytující se na územíobce.
Tělesná v,ýchova a sport ve škole pohybové aktivity dětí a žákůdané školním vzdělávacím
programem v prostorách školky. Cílem a motivacítěchto aktivit nenívýkon, ale zvládnutí pohybových
činností,všestrannost a vytváření pozitivního vztahu k pohybu. Je velmi důležitédát dětem nějakou
smysluplnou Činnost, určit cíl, poskytnout pocit sounáležitosti s okolím a navodit pocit bezpečí.Pro
svŮj zdravý tělesný rŮst a psychický vývoj potřebují aktivní pohyb. Nejlepší způsob, jak jim tento
pohyb nabídnout, je formou her, které je budou bavit a skrytě rozvíjet.
Spolky - právní subjekty, jejichž hlavní činnostíje zajišťování a provozování sportu a pohybových
aktivit občanů.
Sportovní akce - jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita, která
má sportovní charakter.

Sport obecně

-

4.

Úloha obce Boseň v zajištbvání sportu

t.
2.
3.

4.

PéČeo sPort Patří ze zákona mezi Úkoty obce - bližšívyme zení vlz § 6 zákona č. 23o/2oL6 Sb.,
o
podpoře sportu.
SPortovní Politika obce se odvíjíod jejich potřeb a vychází z jejich kulturně historických tradic.
Obec se sPoluPodílí na financování sportu, zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve
ProsPěch obce, resP. svých obČanŮ a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň
dochází k naPlňování Povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých
obČanŮ, zejména Potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdětávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Hlavní úkoly obce:
zabezPeČovat rozvoj sportu pro vŠechny, včetně zdravotně postižených občanů,
zajiŠťovatrnýstavbu, rekonstrukce, údržbua provoz svých sportovních zařízenía zkvalitňovat
je pro sportovní činnost občanů,
PodPorovat dalŠÍprovozovatele sportovních zařízení, včetně finančnípomoci,
kontrolovat účelnévyužívánísvých sportovních zařízení,
zabezpečovat finančnípodporu sportu ze svého rozpočtu,
podporovat úspěšnémístnísportovce a jejich reprezentaci obce.

o
o

o
o
.
o

5. Obec
6.

vYchází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finančnípodpory formou
individuá]ních dotací a darů, poskytovaných z rozpočtu obce.
Obec si je vědoma dŮleŽitosti spontánního sdružování,od kterého se ovíjísounáležitost občanůse
svojí obcí.

5.

Sportoviště v obci Boseň

o
o
e

Nohejbalové hřiště v Bosni
Dětské hřiště s herními prvky v Bosni
Fotbalové hřiŠtě v Bosni (na pozemku SPÚ - bez možnosti většíchúprav a investic)
6.

Cíle pro rozvoj sportu v obci Boseň
pro rozvoj sportu v obci Boseň na dané období se
stanovují tyto cíle:
VYbudovat víceúČelovéhosportoviŠtě na místě současného nohejbalového hřiště v Bosni a dalších
okolních pozemcích, které obec pro tento účelzakoupila.
a
Udržovat herní prvky na dětském hřišti na návsi v Bosni.
o
UdrŽovat pozemek , který je vyuŽÍvaný jako fotbalové hřiště (pravidelné sekání), ač je ve
vlastnictví SRÚ, který se na jeho údržbě nikdy nepodílel.

o

SPoluPracovat s místními spolky i jednottivci při pořádání sportovních akcí a programů pro

'
o

občany.
Zintenzivnit PodPoru sportu a tím posilovat jeho pozici jako významného prostředku občanské
soudržnosti a součásti životníhostylu obyvatelstva.
PokraČovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat dalšífinančnízdroje pro rozvoj.

PřekáŽkou, která dynamiČtějŠÍmurozvoji sportu v obci Boseň brání,je přístup Státního pozemkového úřadu
Při získávání PozemkŮ vjeho vlastnictví, které by obec chtěla využítpro výstavbu sportovišť. pozemky
k těmto ÚČelŮm nelze od SPÚ zakoupit, ale pouze směnit a to za zcela
,,nemravných" podmínek. pozemek

p.Č. 834 v k.Ú. Boseň, určený pro výstavbu sportoviště, jsme od SPÚ získali formou směny v poměru

L:

L,3

násobku výměry | 2.743 m2 za 3.566 m2 - v neprospěch obce). Pozemek SrÚ byl velmi zanedbaný,
neudrŽovaný, zarostlý náletovými dřevinami a ve stadiu počínající
černéskládky stavebního odpadu. Za to
jsme SPÚ dali pozemek kvalitní, zemědělsky využívané,orné půdy. Po zhotovení odhadu pozemků musela
ještě obec SPÚ doplatit bezmála 56 tisíc Kč.
Stejná situace je i s pozemkem, které by obec chtěla využítpro vybudování fotbalového hřiště. SpÚ i v tomto
případě požaduje směnu za zemědělský pozemek, opět ve stejném poměru.
Obec je limitována tím, Že ve svém vlastnictví nemá pozemky, které by mohla k výstavbě sportovišť využít.

7.

Formy podpory sportu v obci Boseň
Zajlštění v rámci rozpočtu obce:
o pořízenía financování vybudování sportovních zařízení, nákup sportovních potřeb
o údržbaa opravy sportovišť v obci
o poskytování dotací a darů na konání sportovních akcí
. propagace pořádaných akcí

8.

Sportovní aktivity v obci Boseň
V obci Boseň se koná velká řada sportovních akcí, kterých se účastníjak místní občané,tak i přespolní. Akce
jsou pořádány ve většině případůspolkem amatérských sportovců.

o
o
o
o
o

Golfový turnaj pro děti i dospělé
Nohejbalový turnaj
Badmintonouý turnaj (letní a zimní)
Turistické uýlety
Cyklov,ýlety

Velmi dŮleŽitou složkou, která působína územíobce Boseň jsou dobrovolní hasiči a to Sbor dobrovolných
hasiČŮ Boseň a Sbor dobrovolných hasičůZásadka. Sbory se pravidelně účastníokrskových soutěží
v požárním sportu, pořádají kulturní a sportovní akce.
Při Sboru dobrovolných hasičůBoseň působíkroužek mladých hasičů.Děti zde jsou vedeny nejen k plnění
hasičských znalostí, ale i k aktivnímu pohybu.

9.

závěrečná ustanovení

t.
2.
3.

Do vypracování tohoto dokumentu byla zapojena pracovní skupina, která byla za tímto účelem
sestavena: Petr Holas, Roman Pekař, Dušan Stejskal, Hana Maudrová.
Plán rozvoje sportu v obci Boseň na období 2020 - 2024 schválilo Zastupitelstvo obce Boseň dne
7 .5.2020, usnesen í č. 3 /2020.
Plán rozvoje sportu vobci Boseň na období 2020-2024 je zveřejněn na webových stránkách obce
Boseň. V listinné podobě je k nahlédnutíuložen v kanceláři OÚ Boseň.

