
I

!

PtÁIf Ro zvoJE
SPORTU PRO OBEC
osovÁ nírÝšrn

I[a období 2022-2028
Záíi 2022



Plán.ozvoje spoúr obce Osové Bírýšky @

Púil RozvoJE §poRTU

PlónurozvojesportuobceosovéBítyškyýZniklýsouladus§6ads|,2zókanač 115/2001 Sb.,opodpoiesporlu

Plalnost tohoto dahlmentu je stanóvena na obdabí 2022-2a2B

VypTacovali:

Bc- Jan sýoboda

]n8, Maftina Kuúoýá

RNDr L'Ilr€k Ko]nárek

. .:ó
aa

,:

SM§
SLUZBY s.r.o.

sMs služby §.r.o.
Ičo:067 84 ?71

V Rovinách 934/40, t40 00 Praha 4

Te]] +420 723 644 867

E mail: kanc€lar@§mS-s]uzby,cz
Web: http: / /r^rww,sms-Sluzby,cZ

.,i§jús
,.i sI L /|l'| i|/l

Á



Plán rozvoje spoftu obce Osové Bírýšky §1

Onsrur
POTŘEBA TVORBY STRATEGIE 4

OBECNÁ CHABA(TERISTIKA ÚZEMÍ OBCE

oBYvATEt,sŤvo 6

SPORTOVNi INF RAST RUKTU BA
sPoRTovNi lc.IrBY A UDÁLoSTI

7
8

§OCIALIZAČM
PsYcHoLoGr€RÉ
KoNDrčNl Á REKRIAčN1
EKONOMIeRÉ A ROZVOJOVÉ

9
10
10

PRloFJIY oBcE v RozvoJl sPoRTU
sTRATEGtcKÉ ciLE, oPATŘE Nl Á ArTIVITY
FINANčNi zAJlšTÉNi PLÁNU RozvoJE sPoRTU
IIARODNÍ SPORTOVNi AGENIURA

NADACE ČEZ
KRU VYSOČlNA

N,,TINls,IERS,l,Vo PRo Nljs],N] \oZvoJ (\,{j\,{R)

11

16
I7

2a

22

.',iSM§
_'.:jl l/li} r,l 3



P]án rozvoje sportu obce Osove BílýSty l§J

Porňrre ryonBy sTnATEGIE
Plán rozvoje sportu obce osové Bíq7šky vznikl v souladu § 6 odst. 2 Zákona č. 1 15,/ 200l sb., o podpoře §porfu, Di€ této novely mají obce povinnost

zpÉcovat plo své územi plán rozvoje spoftu, a následné zajistit jeho provádění, Dok-ument Plán rozvoje §pottu obce osové Bíqýšky respektuje

doporučenou osnovu a metodiku plo zplacování, ktelou q/dalo llinisterstvo školsM, rnladeže a teloV];choq/ (dale jen N4ŠMT),

Dok!.,nentje koncipovántak, abycharakterizova]veškeréklíčové oblasti §porfuv obci a zhodnotiljejich \aíchozistav, Po ze\Ťubné analýze a posou-rení

spoňo\,,ní sifuace na daném územi dojde ke stanovení hlavnich priorit a cilú metodou S[4ART, které jsou z pohledu obce stěžejni pro efekti\alí

a sh,ategicEý Iozvoj SpoltLL specifikované cíle doprovází přislušná opatřeĎ1, jejichž systematichim plovedením dojde k dosaženi konkétních cfir

rozvoje,

o§ová Bíbýška ,,pečuje o všest anný rozvoj svého územi a o poďeby syých občanť' v souladu s § 2 zákona č, 12B,/ 2000 sb,, o obcich, Zároveň m}§]i

na ustanoveni (§ 159) občanského zákoniku, kdy o své území a majetek pečujejako ,,iádný hospodař", Z iohoto h]edi§kaje stiategieké pláno\tsní

budoucich inÝestic nezb}tným íaktorem potřeby zpřacovánj tolloto doklrrnentu

Neméně viznamn]ýrn důVodem pro zpracováníje i skutečnost, že obec ptánuje v rámcj sřategického rožvoje usitovat o ziskání doiačnich pňspěliíi

ze sbany posk],tovaté]ů dotace, plo kteÝ muže b]i,t p]án rozvoje sporfu stěžejním podkladem projejich obdrženi, spolufinancováním záměŤu obce

s \.],užitim dotace dojde ke snížení íinanční zátěže veřejného rozpočtll a Zároveň ke zqišeni akceschopnosti obce rea]izovat své p]ány.

P]án rozvoje spoltu bude koncipovánjako sřednědobý dokurnent s obdobím platnosti stanoveni,rn na 7let, Koncepce rozvoje sportuje otevřen}br'l

dokumentem, kteIýje možné doplňovat nebo akfua]izovat dle poťeb města, Tato skutečnostje podminěna schváením zasfupitelstva osové Bifýšky.
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ArnryrrcrÁ čÁst
obecná charakteristika územi obce

obec osová BjÝška se roZpIostirá v blízkosti dá]niee D1

v Kraji vysočina, Administratjvně spadá do správniho

obvodu obce s lozšiřenou púsobností Velké Mezříči

Z vétšich rněst se v nejbližšim okoli nacháZi Velká Bíteš, kfi
cesta autem Zabele asi 5 mjn jizdy, cožje dáno sj]nici č. l/ 37, klerá protiná katasb

obce, Do osové Bi§ršky vede také vlakové spojeni, obec se Lrzemně Sk]ádá Ze

dvou l,.istnich částj osová Bitýška a osová a v západni části katastnr se

nacházi Iekreační oblast Tři Dvory K intravilánu m, č, osová Biqiška přimo

pňléhá obec Záblatí a urbani§ticlry tak tvon

kompaKin] úNar. celková V\,měÉ

katastÉlního uzemi čini 1 032 ha, po\Ťchie

miíně členitý a k hlavnimi] Vodnímu toku se

iadi potok Bíqýška. Do územi obce také spadá

T ékolik Vodnich ploch. jedná se zejmerra

část obce (59 ",'u) tvoři ofná půda, ]esn1 porosty dosahuji asi 16 '% plochv,

K ne]výZnamnójšim klr]tumé historjckým stavbám paďi Kost€l sv. Jakuba

staršiho a barolmi zámek osová Dále se Zde nacházi někoiik drobných

sakrálnich staveb jako napi', khžo\á

PŇni pisemná zmínkao mu!icipa]itě

pocháZi Zpol. 13. st, Z poh]edu

historie předstal,uje o§ová Bitýška

jedno z \4ýznamných center

regionu, a to předevšim dí}ry jejj

poloze na !]iznamné hislorické

komL].,1ikaci,
Tř€bič

E

Plán rozvoje §porfu obce Osové Bítýška l$

o sou§tavu řybníků v m, č, osová, Převáfuou

cesta rrzdraveni,
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Při poh]edu na graf njže ie patmé, že populačni vý.r,oj

v poslednich 20 letech má i přes drobná obdobi po}desu

převážně stoupajici chaŤakteŤ. Na tomto faktu Se podi]i

především migračni saldo. na dIlhou sbanu Sluj q,,voj

populace obceje ovliVňován i přiaoZenou měnou obyvate], Zejména v poslednjch

]etech se počel nalozených přelyšuje počry zemře]ých. To Znači, že do obce se

stěhqji zejména mladé rodiny, což je t}picbi projev plocesu subulbanizace.

Z hlediska porovnání §táři misblí popu]ace s piůměrcm za \,f/šši uzemj jednotl§,

Wcházj mi§řlipopulace p ersp ekti\,Ťěji, nebo ť ze sro1náni indexů stářije nejnřši
plávě na múlicipá]ní urovni - hodnota 91,1. Naproti tomujak na mikoregioná}í

(So oRP Velké N4eziříči) - 104,8 -, tak krajské úro\,nj - 134,5 žiji mnohem staňi

80 až 84 kr
75 až 79 ]et

60 ž 6,1bt
55 až 59 hl
50 dž 5n bt

35 až 39 ht
30 áž 34let
25 až 29 ht
20 až 24 hl
]5 ú ]9let
10 ú ]4Iet

10 ,lo 10%
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ŽenyKraJv}sóaira Ženyošó\áBiry§ká

\rluži KajVysoinra NlU' osová Biryšká

populace. Silné Zastoupcnj osob v předploduktivn jm věku (!. l.io t4 let) ]Ze

\.-poZ.JloVat ze sIo\,Ťlanl věkové pyranxd. a to p]ati předcvšjm pro ženské pohlavi

Perspektj!nost Zdejši popdace pcJtvlzuJe j dalši demografický ukaZateI

prrirněrný věk vvcháZe] ke konci íoku 2021 na 40,5 let cožje ve §rovnáni

s Kíajem Vy§očina téměř o 3 roky méně, Dik), dostatkll lozvo]o\,}ch ploch Le

oaekáVatpokračovánisoučaSnéhotrendLrpostupnéhCJnavvšovániI,eZidentúosové

tsityšky§§§§§""§ď,"9 § ď .,ď'
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ZÁxr.aorí vÝcnoplsrA pRo RozvoJ §poRTL
Sportovni infrastruktura

spo]ečenského komplexu je

viceúče]ová sportovni hala či

hololezecká stěna, v areálu

zák]adní školy maji žáci

moŽnost lTuzjvat také

venkovnich hiišť dětské,

asfaltové a biiště na malou

kopanou. Technick]i stav

a viceúčelová budova tak nabiá kvalitni §lužby

Jedním Z hla!Ťích dějišťspoltol',njch aktivitv osové Bítišce

je Fotbaloqí a tenisový spoltovní aŤeál, jehož ZáZemj

bylo komplexně Zrekonskuováno v loce 2019

sportoÝcúm i široké veřejnostj, Napřoli tomll kvalita tenisových kurfu se již

nacházi za hranou své ávotnosti a vb]ízké budoucnosti je nuhá jejich

lekonstnrkce, Reýitalizacj by v budor.rcDu mělo projit i samotné íotbalové hŤiště,

kde se počitá s výstavbounové fuibunya da]ši doprovodné infrastlukfin-y (zastara]e

opioceni) vč€liě zce}a nor{ch vo]nočaso{i,ch ploch. Dalši výžnamný bod na

spoíovii mapé osové Bí§,šky předstanrje centrum ku.ltú§ř, sportu

a Zijmoqích činnost. které vznik]o vloce 2010, SoučáSti sportovnď

sportoviště na ma]ou kopanou

neni v optimálni kondjci, jelikož

postupně chátrá, K udženi odpovidajici kvality spol,tovniho v}ziti žáků wžaduji

venkovní sponovni plochy plavidelnó investice zamezujíc,í jejich chálráni, V m. č.

osová maji mjstni možnost \l,!žívat starši noh€jbalové hŤiště, kde v roce 2020

ploběh1o odvodnění a viměna povrchů.

sportováni pro nejmladší část populace Zajišfuje siť dětských hřišť, Vyjma

areá'u 7Š najt.noznos, dé,i §pol lo!al v pouze v lokatité MŠ, Nd dru.loU stranu

díky biízkosti sousednfio Záblatí mohou děti \Tužívat hfiště tam,

Ve \|ý,čtu sportovní infra§ťukfury nelze opomenout ani cyldotrasy, jež

proťnaji obec v seveřojižnjm i Západovýchodním směru, nebo značenoupěš

tuŤi§tickou trasu,

E
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N@é nubí4hkélí zázúi ý bizkósli íatbaloýého hnšG
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E



Sportovni kluby a události

Připra\,1r spoňovnich a iiných vo ln oč at9o\4;ch

akci v o§ové Bjqišce maji mj, na staíost

spolková u§kupení, xlezi ly nejaktiměĚ se

řadí foťoalisté z sK osová BiÝška

i ňládežnických kategoíiich, V oIganizováni spoltovně ]aděného

proglamll hlaje ve]mi Zásadni ro]j i Komurritní centnlm osová Bitýška. kreré

pňpra\,T.rjepro občanyřaduspo]ečensiq'ch akcijako např, R}tmické hlátky, lanečni

kurzy, procházkT do přirody, Komunihlí úterní dny či noheibalový turnaj trojic,

Na da]šich událostech se pak podjli společně s ostatnimi spo]ky nebo s obcí

Již 10, Iiroči os]avi] ý rcce 2022 spolek pomponky

osová Bítýška a ve Stejnéí] foce se nejslarši tanečni

,kLp'na, Po1 rpr <, , slJ,d mistryněmi České

republi\r, Roztteskávačky se podobně jako ostatí

Zájnová sdruženi podi]eji na organizováni sportovnjho

a společenskóho proglamu v obci. Do spolku p ravidehě

navštěVuje asi 110 děvčat ve véku od 4 do 20 ler,

DL ežit},]n prvkem v zachováni bezpečného piuběhu všech událoStí přectsta\,'uje

sboř dobŤovolných hásičů, kleŇ v osové Bítýšce frLngule již od rokll 1B83 a řadi

se tak k n€jstaňim spolkům na území obce. V souča§nosti Se hasičs]qi t}hn skládá

z 41 člen ů, z nichž 17 fuoň Zásahovoujednotku, součásti sDH

je Zřizeno také díuž§tvo dětshých hasičů, V obci

dále působi sportovně stŤelechý klub osová

Bitýška,

Bohatá a aktivnj činnost spolkú a Zájmov]ich

olganizací se odŤáži V pe§tŤé nabidce sportovniho vyáti

Vprůběhl1 roku tak občané osové Biqiš]ry maji možnosl se účastnit řady

sporto\,njch události Kromě již Zmjněných paiň mezi tradični akce Rodinný d€íI

plrrý her a soutěži. sK osová Bitýška organizlle pravidelný fotbaloq;, turnaj -
Hor -cuf cup, v rcce 2022 proběh]jižjeho 15, ročnik, Fotbalisté dá]e pořádaji

i tumaje ve sto]nim tenise nebo maié kopané, Na koncj škoiniho řoku s.

IoZtleskávač}iy připra!,uji hromadné taneční Ýystoupeni všech skupin,

Územi obce paúi ro\Ťěž k dějištim regionálnich spoítovnich akci, K těmto

udá]ostem náleži Zejména cyklislické závody ŠKoDA cup nebo zlaté kolo

vysočiny ille raké turnaj integrovaného sportu iBoccia, kte{i, se v roce 2022

kona] v obciiiž po desátél

1883

l

Zlalé kak ulsadry 2022

Amatérské fotba]ové týlny reprezentuji obec v dospěLých

P]án Iozvoje spofi] obce Osove Biýšky @
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Muunprxnčrví oopnpy spoRTL

Pohybové aktivity nevedou pouze k posi}ování llzické

výdže Spoftovce, ale i k rozvoji sociálnich vazeb v obci,

Poziti\,ni dopady lze také nalézt iv řadě jiných oblasť

lidského života, Zniimé pořekad]o praví 'ýe zdravčň těle, zdrary

duch" a píáýě spo je jednou zmožných aktivit vedoucich ke stmelováni

spo]ečnostj. diky čemúje daná společnost akce schopnějši pň řešeni náhodivch

plob]émů, Pořádánimrůzných spoIlo\Ťlich Idání se mažourozdily meZijednotlivci,

je uŤnožněno potkávání nejen sportovcú, ale i fanoGkú a Todinných pňslušnf,d

Z fiílých společenských wstev, A dlky těmto neformá]nim setkánim se bLrduje

Ý obcichdu]ežitá důvěra mezi jejimi obwateli, nezb},tná pro dalšj ]okálni rozvoj,

významnou ro! hlaje sport i v případě sociálně-pato]ogických plojevú, kdy slorá

iako jakási prevence před témito nežádoucimj jery v každé společnosli,

Navic účastí v tymovém ko]ektivu se díky dodržování pravidel hry, respektu vúči

ostab:]im, solidaIitě a di§cip]ině. posiluje i aktivni občan§tviparticipujicich osob,

Přes dosavadní IoZVoj, kte|i,Ťn společnost v up\Ťrr]ých letech proš]a, se však ]Ze

stále setkat s prob]émem sociá]ní exk]uze, Tento nelichotivý ienomén je patrný

ive světě sportu, a to jednak neúčasti handicapovaných osob nebo pro ně

neodpoÝidajicí spolto\Ťj wbavenosti. Mezinárodni hnuti Spolt plo všechny si

Plán rozvoje sportu obce osove aiti,sr<y [sr]

proto k]ade za cil propagovat a zpřisfupňovat nejruznějši sportovní pohybové

aktivity co nejširšímu okruhu lidi,

Psychologické

Jak už by]o naznačeno qiše, spoftování nebo jakákoliv

obdoba tě]esného pohybu má poziti\,Ťí vliv na i,zichi, ale

i psychicFi,stav lidíbez ohledu na věk, pohlavi či rasu. spolt

v životě človéka předstaluje tzv, aktilŤ|i fomu odpočjnku

která napomá}lá mimojiné k odbourávanj stresu, posilováni ce]koÝé imuniry nebo

především v dětské věku k fomováni {ývoje osobnosli. Sport sehrává roli

ve formá]ni i neformá]ní qíchově a ve !žděláváni, a tim napomáhá k posílel]í

lidského kapitá]u. Hodnoty, které Spoít zpTosaedkovává, pňspívaji k lozvoj

vědomosť, dovednostj,moivace, odo]nosti, fo rmován i chalakteru, odpovědnosti,

sebehodnoceni, smyslu plo povinnost, lztahu k ostatním, houžewatosti,

cilevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu na§azení, překonávini

piekážek,

ESM§
sl.LZn\ .
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kondiční a rekreačni

V pos]ednich lelech Zájem o spofiu dospělých i děti up adá.

Vlivem digitalZace a dostupnějšich technologil značná část

popu.]ace na misto aktivnrho tráveni vo]nóho času, Vo]i

pasi\ní fbrmu hranjm počitačoq;ch a iiných her, Nedostatek

tělesné aklivity z\,yšuje \aisk},t nadváhy, obezily či chronických onemocněni, kteie

snižují kvalitu života. Pro dětj se tak škola stává ]ediným ZařizeniĎ, kde dochazí

k akti\,,njmu pohybu folmou sPortu. Právě škola v rámci hodiny lélesné výchow

nebo fbrmounabizených sporto\'njchkroužkŮmůže vlŤazně ovlivnit a nasměIo t

děti k wtvoření vztahu ke sportu,

spofi je nejen Zdrojem proži&ú, ale jako pohybová aktivita ve svých dLrsledcidl

také ploSďedkem tělesného rozvoje člověka, jež vede ke kvalitnějšimu živofu

jedince, Nespornou \|ýhodou spoňovánj je fakt, že spoitovat může úp]ně každý,

a i cena zák]adnich sponůje velice pňjatelná nebo dokonce žádná. K ťakovému

běháni nebo fotba]u neni zapotřebí YiŤazně]ších finančnich investic.

Ekonomické a rozvojové

Možnost rekreace fomou spoltu nesouvisj pouze

s \Ykonávanou činnosti, ktelá má bezpochyby pozitinni

dopady na zdravotni sťavjedinců. ale sport obecně se §tir]e

Plán íozvoje §porhr obce Osové tsirýšky |§]

Benefityze spoIfunemaji pouze samotni spoltovci nebo provoZovatelé §portovišl

n ýbrž i ši rši spekřum c elé sp olečno stj p o ánaje drob n]iŤni p odnikateli a vedenim

obce konče.

Dalši vlihoda pořádáni spoltoltlich akci na úZemj samosprávy spočivá

ve všeobecném z\.ryšování pov&omí o danéobci mezi veřejno§ti ze šjršiho oko]i.

Soupeřeni olganizovaných sportovnjch oddi]ů paři k kadjčním vikendo\rym

Zábavám na většině obcj, Ať se jedná o fotbalové klrrby nebo hasiče, \žájenmé

zápoleni mezi oddíypřiláká mnoho fanouškrj i žjiných obci, z čehož následně také

těži i právě mistni podnjkatelé

E
častěji vyuzivá jako efektivní nástŤoj ťozvoie samospIáV

.{i§s;



P]án rozvoje spoltu obce Osové Bitýšky |§_]

DrrrrovÁrrí srnnrrclcrícn cílů
Priority obce v rozvoji sportu

a) Rozviiet sportovni iníastru kturu

sporto\Ťti zázemí v osové Bílýšceje sicevzhledem k populační velikosti na nadstandaltní uro!Ťi, ale tuto uroveň poťeba náleátě u&žovat, dáe rozvíjet a v neposledni

řadě zamezovat chátrání §poíovišť, Nemal]ýŤn Zá§ahern do rozpočfu obcejsou proto pňspěvky na udržbu dáné sporto,!.ní infra§ťLrkfury, V tomto oh]eduje nezbytté počítat

§ Yýdaji naproyoz,údžbu, dohled, obsluhu a dalši s provozem spjaté tidaje, Vzhledemktomu, že nejen l4ýstavba či rekon§tnr}ce sponowího ázemi,ale i §amotnárldrĎa

ie v případě bohatého spolto\.niho záZemí ve]rni naJočná, bude vedení obce maxirna]ně rrsilovat o ziskání pňspěvkti z wblaných dotačních tihrŮ.

b) Rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu dětí a mlódeže

a snižuje.iziko rozvoje §ociopatotogickýchjevů, osová Bíqíška proto podporje fon,Dováni kladného vztahudětike spořtujiž od nejútlejšího věku a v této činnosti bude

i nadále pokŤačovat, Vedeni obce bude akti\rylé podporovat spolto\,ní skupiny a oddíly,jež nabizejí zajímavé sportovně-vzdělávací proglamy pro ry nejmladší i mládež,

ave vzájeúné spo]upřáci se bude snažit o zapojení co největšihopočtu dětí amládeže.

c) Pořádgt sPortovni akce g Dodporovat možnosti sPortovního vvžitiplo všechny

Přiležiio st zdravého pohybua zapojeni ve sportovnich a}íivitách by méla bj,t dosb]pnávšem osobám bez ohleduna věk, pohlaví, PŮvod, nebo zdravotnj stav, obec chce

v tomto ohledu co neMce zpňstupnit Sport všem jeho mi]ovnil<um, kteří se s chuti zapoji do spoltovnieh akci, soutěá, fumajů, poháŤů a další ch událo stí. Dí]čím ci]em obce

bezpečných bezbariéroqích pňslupů.

..ii§r;,,. 
,,
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Strategické cile, opatřeni a aktivit

ry
sPBcrrler{É e íi.x

1^í úďržba a provaz
s tá1, di iť ich sp § ťlav i ď
,gmezajici i§jick ch ťa,rí

I

t}PATŘ§IirÍ Á AHŤrviŤY

1.1,1 Komp]exni rekonstrukce po!Ťchůa okoli tenisoq',ch kuŤtu

v souladu s opatřenim ] 3.2

1.t,2 40demizace venkomlho hřiště Dama]oukopanouv ařeá]u základni školy

vso lad soPatřenin1.2.2a3.1 1

1.1.3 Rekonstrukce ochozů v objektu Centra spoltu, kL]ltury a zájmoqrch činnosti

1.1.4 Podporovat eíektivni organizačni plovoz veiejných sporlovišť

1.1.5 \lodemizace úohejba]ového hřiště v mísb]i části oso\,á vč. rea]izace nového dětského hňště

1.2.1 VybudoVáni nové fotbalové t.ibuny §e sťjdačkami a da]šímzázemím

1.2.2 Rea]izace vjceúčetového hřiště pro širokou Veřejnosl v areálu zák]adni škoiy

ý souladu s opatřenún ].1.2

1.2,3 Dop]rrěni sporto\Ťlfto arcálu fotbalovóho a tenisového hřišlě o nová sportoviště
např ll1kostřl lec ký arcál, w olk out tělocvič na, hřiště naparka lčidětské hřišlěapod.

1.2.4 Rozvoj drobných SportoÝišťjako součást veŤejn ého prostoru ndpř. senioťparky, herníprýk!
pří lodai h o typu, dětská hl'i ště lpad

1.2.5 Realzace nové prrrnptrackové dráhv

1.2.6 Dop]něni sporto\Ťňo zázemijako součást nového přirodniho koLrpa]iště

l

Plán rozvoje §portu obce Osové Bí[i šky [V,]

t2

1.2 Rozvoi §a'té spaéólrrrí
iníťÍls!ťrllév.ťy

.:iSM§
.rr \l,L / |{\ ( í,o,:



P]án rozvoje spoťtLr obce Osové Bitvšky §

.;i§,Yi', E

1.3.1 Doplněnj Spoftovišť o objekty na sk]adováni sporto \,Ťlho náčini a mobiliáře
. sklad u tenisóvých kurtú

1.3.2 oploceni ochrana před projew vanda]ismu

1.3.4 Lokaliflr pod Třidvorskj.]Ť] íybnikem doplnit informačnimi tabuleni

v sauladu s opdtřením 1.1 ]a12.3
1.3.3 Pořizeni nové technické wbavenostipro udržovánl odpovidajici kvality mishich spoňoýišť-
např, traktor na sečení, křovinořez apod.

1.3.5 Pořizeni kalové filftace pro zlepšeni kvality vody pro závlahu fotbalového hřiště

o da pra v o d n o u i nfras t mllduru



P]án rozvoje sportLr obce osové Bíli,šky

§PEťrFrcxÉ ciL§ úpÁTň§Ni A AxTIvrŤY

2.1.1 Pokračo\,árri V poskylováni granto\,Jich přispěvků a dotaci sportovnim skupini0n, Zdjmo\rynl

sdruženim a organjzacim

v soulaclu s ópatře im2,2.3 a3.2.1

2,1.2 Podpora ško]ských zařjzenj v oblastizajišťováni adekvátniho a modemfiozáZemi pro tě]ocvičné

činnosti, sporl nebo motivačně-spofi ovních akti\4t

v souladu s opatřeníríl2.2.2

2,1.3 Aktivně rozvjjel potenciá mladých a zdatných spollovcú s možnostni jeji,h bl]douciho

uplatněni ve sportovnim odvětvi

2,1.4 Podporovatúčast m]adých talenfuv soutěžich na legionii]ni i nadregioná]niúrovni

2.2.1 snaha o dalši ro7šířeni praviílelně konaných sporto\,,nich události pro děť a miadistvé

2.2.2 Prohloubenim spolupt áce ško] a Spolto\mich k]ubů, spolkrj a zájmoYich orgánizacj v oblasti

spolfu motjvovat děti a mladistvó k spořtován1 a akti\T timu ffávené vo]nóho Času

2.2.3 Postupné nalyšováni finalrčni podpořy sportomich akci se žaměřením na děti a m]adistvó

ý souladu s opatřením2.1,1

2.2-4 Zabezpečelíl§a]jtniho a modemiho mateúálniho a přostorového zázemi pro sportovni aktivity

ahry

z,1 vytvóíerrípadmífiek
írťq v zfl ik .r ., ň§ r. tlftý r,& 

"vai
aťE§nitgva ýeh skupin
pť{leuiieieh s dětmi
c nrl{rdisrrými

2,3 Zvyšovat podií
sPortujícich děti
a nladistvých

ii§,Y;i,,. !!

cíI" 2: poDPoRAPÍ.ltolloDl{oT[ÉHo §PonTovlfíHo VYžITí DĚíí A MIÁDĚžE



sP§cIFlcKE cILE

3.J Pr§hlaubitvšgobecný
z,áieíí a sp6ň a zvyšov.d
s í, a rae v n í d'ktiv ity šiť1o ké
v€řejíosti

3.2 Ueemnt sporupr''ee
v ílořádáni spoňovních
vdclngtt a v ťezvoji
sFortovlriha vjržití
s rpleýdnt írni subiei{d)r

oPATR.ENI A Al{ŤivlŤY
3.1.1 V rámci bLrdováni nové sp orto\,,1l i infrastruktury či modernizace té stávajici zoNedňovat
bezbariérový přistup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a ořjentace

ý souladu sapatřením].1 2, 1.1,3, ].2 l;l 2,2;1,2.3 a l 2 4

3.1.2 Podpora stáVaJicich udá]osti a Snaha o vznik zcela nových sportovnjch a tělovýcho\Ťých akci
včetně osvětových akci Zaměřených na Zdravýa akti\,'lli živoL,li sty]

v návl:]znosti na opatření 3.2 3

3.1.3 Rozšiřovat §pektium sávajici nabidky aktivniho tráveni vo]ného času pro Všechny věkové
kategorie občanúvčetně aktivitpro osobyv seniorskémvěku

ý souladu s opatřeníín 2.1 1

3.2.2 Podporaa roZvojspolupřáce uvnitř mikrolegionálnich uskupenj či s okolnimj obcemia mésty
v ob]asti sportu a turistllrý např z kvalí tněn í a rozšiřen i nauč ný€ h síezek neb o cykladopřaý,

v souladu s opatřenlm 1.3.3

3.2.3 N{onitorovat potřeby a požadavkfl veřejnostj v oblasti volnočasových sportorŤě Zaměřených
akliýit - např. yyužíyání onlíne anket, veřejného dotazování apod

P]án rozvoje sporfu obce Osove Bitiškv |9

v sauladu s opalřeníň 1 2,3 a ] 2 4

3.2.1 VFživáni finančnjch (dotacnich) příspěVkú na výkon, provoZ a činnosti stávajícich spoltovnlch
klubu, spolků a zájmo\,f7ch sdruženi jako preYence před pňpadnýŤl úpadkem včetně qtváienj
podminek přo vznik nových spofto\Ťich uskupenj

15
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Finanční zajištění plánu rozvoje sportu

Financovdní z veřejného rozLočtu obce

Každý rok ll,Tiakládá obe. o§ová BjÝška finančnj prosťed}<y na rozvoj spoňu,

přičemž v tomto tlendu bude i nadá]e pohačovat, Na spolto,r,ni olganiace

působi.i v osové Bítyšce budou vyhrazovány pň§pěvlly Z veřejného rozpočtu

přičemž obec Zohledni poťebnou Ýýši, 1(telé pro spottovni organizace q/členi

v rámci sťednědobého výhledu a pň každoročním plánováni obecniho rozpočt L

obdobně tomu bude v připadé přispěvků na organizační choda údržbir sportcu]i

infrasřukttťy.

Na \aistavbu či obno\,,u spoňomi infrasfu.rkh.LT staúovi vedeni obce

kva]ifikovanjŤn odhadem předpokládanou qíši nákladů dle projektového záměru,

kte.ý nechá zpťacovat odbomě zpu§obilou osobou. Obec využúe možnosti

spolufinancování z vhodných dotačních tifulů

osová Bitýška dále lyčlení část plostředků uŤčených k vlashi propagaci sporbt

sporto\,Ťlíchudálostí a s tím bezpro§tŤedně spojenýchakivit. Z těchto akcí zíshné

obnosy (Ze vstupného, příspěvky sponzo.ú, tomboly apod,)věnuje obec osobám

podílejlcich §e na organizaci aneboje vy]žúejako Zdroj financování pŤo další roky,

P]án rozvoje spoltu obce osové Bityšky

Findncoýóií 2 dotdčrlích pr9§li3d@

Financovál!í lozvoje spoltu pouze z vlastnich zdrojú je plo obec osovouBi§išl(r

zb}tečně ]imifujjci, Z toho důvodu bude Ýedeni obce piisLupoýat strategicky

k naplněnj stanovených cílů a k nim příslušných opatřeni, osová Bíqýška Zajish,

aby v co neivělšj miře bylo pro realizaci stanovených zámělů \ryužilo možnosti

spo]ufinancováni Z aktuá]nich dotačnjch titulů, ktelé mohou signifikantně U.lehčit

zatiženi veřejného rozpočtu, S oh]€dem na definované stiategické cile, opalřen1

a k nim pňslušné aktivitybLldou nadále dotačni při]ežitosti pŤedstavovat drrležity

zdloj finančních plostředků k napiňováni slanovených stIategických cílů, Bohaé

zkušenosti s čerpánim těchto íinancí znedálté minrr]ostj usnadňujj olientaci

moúenlálně dosh]pných progŤarnÚ, čímž se z\yšuje i pravdépodobnost rea]izace

nastolených cilů.

E.,.t§]vI§_



N á ro dni sp ortov ní a ge nturd

Počiíaje lokem 2021 přeyzala po N,{ŠluT administraci YFev podpory spoItu Národní sportovni agentwa, Ta nabízi zajímavé inve§§čŤí i neinvesdční dotace, kdy

žadarelem muže bý jak obec, tak sportoVni organjzace,

162 51 Rorvoj rnlstnich
spoltovišť a zázemi ,
Kabina 2021-2025

162 52 Regionálni
spořto\Ťi infťastruktura
2{}20-2c24

Rozvoj a podpoŤa spořtu
2021,2025 Mrlj Kltltt

lnvestiční akce zaměřené na technické zhodnoceni (modemizace,

rekonsřLrkce) a lýstavby sportomích Zařízenj včetně jejich zázemí,

lybudováni bezbaňérových přísnrpů do sportolŤiho zařjzeni,

a zajištění provozuschopnosti spořto\,ního zařizení, Např. opiocení,

osvětleni, §atny, kabiny, {í,stavba hř,išť, úpraqr po!Ťchůaj,

lnve§iični akce zaměřené na technické zhodnocení (modemizace,

rekonshukce) a qistavbv sportomjch ZařiZeni včetně jejjch Zázemj,

\ybudování bezbariéroqich pňsfupů do spofto\,,niho zařjzeni,

" zaj,sten] proVo7lls. Lopnost spolto\rniho l_řÍZe-i,

Např, náklady na zabezpečení spartov í, tělovýchavné, oťganizačni

a sen,ísni fu kce. ósobllí náklady zaměstnallcú, ňákIady a trcnérské,

zdraýatní, metodické sll1žby, fyziaterapie, shúb), ýýžiýového poradensťví,

služby psychodiaqnostiky a služby technického a sPrvisníhó zabezpečeni,

nájenné, cestovné. pojištění atd

až80 % CZY ,

max. 800 tis, Kč

až 70 o/o cZV, max
50 mil, Kč

až 100 % CZV. dle

E

Plán rozvoje spořtrt obce C-lsove tsitýšky §l

Např, apl.Jcení, osyěílení, šaůly, kabiry), výstavba hřišť, úpruvy povrčhú aj.

Neinveslični ý}izw lla podporu sporto!Ťich klubú, tělovýchovných

a tělocvičných jednot, které se věnu]i sportováni děti a mládeže od 3

do 23 ]et,

íliía podpořyobla§t PodporyDoteěÉi t)ro8sanltilul

..:i§,*i,.,, 
,,



Rozvoj a podpořa spoŤtlr
2a2t-2a25 - Pfóvbz
á ildťilra

Rozvoj a podpola spoítu
2a2t 2025 -Pahyb
a udťávi

Neinvestični v]izly na proyozován1 a udížováni sportovnich zaňzeni,

Včetně podpory udÉování technicllich píostŤedku, sffojů a zařizeni
pňmo souvisejicich s provozem spoltovnjho zařjzenj.

Např_ eneřgie, nájemné, pohonné hmoty, Provozni nóklacy (ýč. webu),

osobní náklady ai

Podporovány jsou např, nás]€du]icí akt\,rty:

a) olganizace praýideliých pahyboýých aktivitprc argonizované

sPortol}rc či ýeřcjnosl se zacílením na zdrayi, zdatnasl a akíívní
žiyotní ýyl,

b) orgaňizdce pahybavých prcgramů sportu proýšechny, zejlnéna

vícegeneračních a radinnyrh pahjbovych progrumů, zdravolně

ořientoyanýc h pahlboý.i,c h proEťamů d po hyb avýc h progralnů pro

c) ý2dělá!ání tř€néťú, cýičitelů a daIších ódbořníkuýčetně

d obr ol, o l n ýc h p ra c o vn i k ů z aJ i š ťuj í c í c h r e a l i z ac l po hyb o1):ic h

pragramúa aklivítv ablaýispoří pra všech y,

d) oť!anizace spořtovních přehlídek,slaýnastí,íestiyd]ú o )nasoyých

sporloýních dkcí v ablasti sportu pro všechny,

e) razyojeýšech druhů turistiky,

u razýoje Pahybové rekredce a rekřeačníha spartu

,..iSM§ E

P]án rozvoje sportu obce Osove tsí!|,šky [§,l

až 50 % CZV, max,

20 mi]. Kč

až 100 aÁ CZv



Nadace CEZ

Jako alternativní možnost k národnim dotačním zdrojům §ejeví možnost spolufinancováni sportolmiďl aktivit z ce]oločních grantoqich programÚ:

a) oRANžoVÁHŘIšTĚ náp]nije napomoci obcims financovánim \,fjstaÝby a rekonstnkce venko!1}íchhřišť, Hňště nejčastěji vmikají úmateřských a zák]adních

ško] a mají rl]zná zaměiení: multifunkčni. dětské nebo sportovní, Do oranžových hřiď paťí také \týstavba posjlovacích prvkf pro m]ádež, dospělé i seniory ánebo

Workoutová hňště, Podminkou programuje, ažna rýjimky, veiejná pří§tupnost hřišť,

b) PODPORA REGIoNÚ zaměřen na podporu veřejně prospěšných aktivit, Žadate]e mohou zadaL o nadacnl pnspěvek za účetem podpory děti a m]ádeže,

zdravotnicfuí, sociáni péče, osob s handicapem, vědy, \zděláni, kultL]ry, spoltu, dobrovolných hasičli či životního prosťedí,

2 mii, Kč

bez omezenj

oranžové hřiště

Podpora regio!1u

Vy.!aVbv d komp'en, ,eko,]sú,L*. e hnšI

Např. víceúčeloýá, dětská, sportayní, w orkautová aj

Podpora déti a mládeže, spolfu, osob s handicap€m, požámi sport

Např drobné nákupy, dílčí úpravya opraýy herních prýků, přáce na montaži

herních prýku na hřišti, ýolejbalové a ícnísaýé kurty aj.

E

P]án rozvoje sportu obce Osové Bjbíškr, |?]

,i sh{S

ílílB PodPotýDot čEí plo8lamltitul oblait Po.lr)ory

Sl.t žB\'\.l.i,



Kraj Vysočina

Zajimavé příspěvkynabízí i Kraj Vy§oóna v rámciněko]ika svých dotaorich programů Využt lze napňklad podpory na organizaci spoItovních akci, {ý§tavbu sportowí

infrastruktury, či podpořu handicapovaných §poftovcú, Žadatelem muže bitjak obec, tak §poltovn otganizace, a]e i školská zařízeni či vzické osoby.

Fvo2B29, Sportujeme
a volný čas

Fv0285 3 ^ í{rajská cenl]la
tal€ntova!}é Ě!ád€že

Uč€lem po§]§tovaných fi nančnich proslředkú je zajistit dlouhodobé
spofiovni a Vo]noóasové aktivity děti a mládeže v regionu, a to

z důvodu zalištěni p]nobodnotného a zdra\,ého tráveni volného času

dětj a m]ádeže a vyrvořeni společné identity obi,,vate] Kraje Vysočjna

. podproqram A: praýidelné sportayní akti|ity dětí a mlódeže se
zOměřenImna řazyo./ ýše obec nýc h pahybových davednost

. podprogram B: volnočasoýé aklíví4) zaměřené na praýidelnou

o dlaLl,ad. bo\ al, !,| ,Iu p.o de-i a úIaJ.ž

Zajištěni dlouhodobých sporto\,,njch aktivit talenlované m]ádežp

v legionu s cilem vytvořit jim adekvátni podmiDky a záZemi projejich
sporto\,Ťi připra\u a dalšj rozvoj jejjch talentu, Příiemcern jsoLl

právnické osoby se statutem Krajského centTa taientované mládeže,

^,4oderniZace 
a údřba zařízeni pío sporto\,ní, tě]ovýcho\,Ť!éa zájmové

akliVity, a to z dúvodu zlepšenj podminek přo spoftovnj a volnočir,lové

v]žiti ob!,vate] ťegi onll
. Podpra{ramA. spoťtoýišlě
. PodpřaqrunlB. kluba|ny
. PadprograňC: Táborové záktadny

Program na podporu akci v ob]asti ku]tury, vo]ného času a spolfu.
. PodprogramB: oslalní dkce - např. sautěže,turnaje. zóyody. poháry,

naruíony apod.

až 90 % CZV, max
60 tis, Kč

rv02846 - sPoťtoviště,
klubovny a táborové
základ§y

až 90 % CZV, max,
\,lrše dotace se pro

]ednotiivé sporty
Iiši

až 50 9lo CZV, max,
200 hs, Kč -
Podprógram A

až b0 % CZV, max.
B0 tis, Kč
Podprogram B a C

až 40 1/, CZV, max,
60 tis. Kč

Fv02€42 - Bavine se na
Vysočině

ii§,Yr-,, E

Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky §1

iti podpo!ýDot8ě[í P!og!8B/tit!l obla3t podpory



P]án rozvoje sporfu obce Osové Binýšky P

:.;i§#rl,,,.," E

FVo2847 - Pgstupové
solrtčže a přeh]idky pro
děti a mlá.tež

Fv02832 - Učebni
pomucky

Fý02830 - CelrŤoéni
aktivity handicapovanýcb

Podpora rozvoje mimoškolních a volnočaso\aych aktivit děri a mládďe
ve formě postupo[ich soutěži a přehlídek

|)

;il
]1

až 50 9/o cZV, max,
20 tis. Kč - krajská
ko]a; max,40 tis,
Kč u vyššich ko]
až 70 "k CZv , ínax.
100 00 tis, Kč

Až 90 % CZV, max
40 ti s. Kč

Podpoía indjvidua]izace vzdělávaciho procesu mimořádně nad? ých
a talentovaných žáku v oblasti přirodovédného, humanitniho,
technického a uměleckého vzdělávání, Pňiemcem jsou školská
zaíizeni
Podpora spollowich a volnočasových aktivit handicapovaných děti,
m]ádeže a dospěrych Z Kraie Vysočina,

I



Minbterstvo pro místni rozvoj (MMR)

V rámci programuPoDPoRA RoZVoJE REGIoNŮ muze obec čerpat phspevky na norr'á ško]ní hřjště, veřejná volnočasová spotovišté, dětski hřiště nebo jejich obno\,u.

Vvbudováni, rekonsřukce nebo modernizace škoLnich hňšť
(mr tjfunkčni a vjceúčelová hňště a sporloviště apod,) a školních
té]ocvičen. které s]ouzi pro hodinytělesné qichovy,
- včetně Zázemi, oploceni, osvět]enj Zatcpleni

Vybudování, rekonStrukce nebo modernizace hřišť(hřiště viceúčekJvé

ncbo mu]liiunkční, Workoutové hřjšté, parkouroVé hřiště, fotba]ové

hijště, dětske hřjště),
včehlě záZemi. op]oceni, osvětleni zatepleni

B0 % CZV. max 5

mjl, Kč

80 % CZV. max 30

mil, Kč
PodPora brrdcvóni
a obnovy lRist aktivBi}ro
a pasivúiho odpočinku

a

P]án rozvoje spofiuobce osové Biqi.šky §

Dotačúi rrrogr8lr/íitúl oblast po.tpory lllita podpotlr

Podpoťa obno!ry sportoÝlli
in fra s tnrktuŤy

,.ii§,Y§,,,.,,



ZÁrrĚnrčnÁ oor.ožxn
Plán rozvoje spoltu obce osolr'é Bíqýšky stanovuje koncepci rozvoje sporfuna pňďušné obdobilet2022 až202& Po zohledněni základních Yichodisék

byly v rámci plánováni rozvoje sportu n aÝrženy ce]kem 3 hlavní straiegické cile, které značnou měrou pfispěji ke šiženému lozvoji sportu v daná!

ča§ovém horjzontu 7let a záIoveň vytváří předpo]j rozyoje plo další období,

Tento dokr.lment by] v souvislosti s článkem lL zákoia č.230/2016 Sb. řádně projednán a schvalen Zastupitelstvem obce osové Biqýšky, které jej

odsoulrlasílo dne ,(?,._r'.l_Hl?..., *n"""ni^ 
". 

..ť./_141.1... tr^ro ar"m nab:i.vá dokument oíiciá]ně platliosti, Jakékoliv pňpadnó úpraw obsahu. resp,

jeho rozšířeni či změna, je podminěna §ouhla$ým stanoÝiskemjednání za§fupite]stva obce.

j.,1

M1r. Lenka Štěpankaýá

.i+ SA,,íS
Sl,L 7R} i.!,o

69 EC

Vag

Plán lozvoie sporhr obce Osové Biqišky [§J

23


