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1. Úvod
Plán rozvoje sportu je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů.
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.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
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.

2. Základní východiska a pojmy
Sport obecně – 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 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.
Sportovní klub – spolek ustavený za účelem provozování sportovní činnosti, ne pro vytváření zisku.
Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
Spolupracující instituce – státní instituce (MŠMT, MMR), veřejná správa (Jihočeský kraj)
Zastupitelstvo obce – poradní orgán starosty obce.
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3. Obec Pístina
Obec Pístina se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Žije v ní 104 obyvatel.
Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako je např. cyklistika a
pěší turistika.
Základní informace o obci:
Kraj:

Jihočeský

Okres:

Jindřichův Hradec

Status:

obec

Počet obyvatel:

106 (k 31.12.2019)

Nadmořská výška:

458 m

Katastrální plocha :

1018,38 ha

Počet místních částí: 1
Adresa:

Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou
ID datové schránky: mxrbstg
Telefon: 384 389 008
E-mail: ou@pistina.cz
www.pistina.cz

4. Současný stav podpory sportu v obci
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí na svém území ve
prospěch obce a svých občanů. Iniciuje 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. Vybudovala a spravuje
sportovní hřiště víceúčelového charakteru přístupné všem obyvatelům po celý rok.
Dále obec spravuje hřiště pro děti s hracími prvky různého charakteru, podporující variabilitu
fyzických a motorických schopností dětí.
V obci je aktivní Tělovýchovný spolek Pístina, z.s. a Sbor dobrovolných hasičů, z.s., tyto spolky
aktivně přistupují k vytváření podmínek pro sportovní aktivity a vyžití různého charakteru.
Tělovýchovný spolek Pístina přispívá k rozvoji sportovních aktivit pravidelným pořádáním
„Sportovního dne“ v obci a turistickou aktivitou „Putování po křížcích, křížích a božích mukách
v Pístině a okolí“.
Sbor dobrovolných hasičů vytváří podmínky pro fyzickou a duševní zdatnost svých členů,
především při účasti a pořádání soutěží v hasičském sportu.
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5. Vize podpory sportu v obci
Obec Pístina podporuje zájem o sport jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Obec
vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti. Prioritou obce je mimo jiné rekonstrukce
sportovního hřiště spolu s hřištěm dětským. Pro sportovní hřiště je připraven projekt pro
rekonstrukci. Obec zabezpečuje i kvalitní zázemí pro aktivity Sboru dobrovolných hasičů.
A. Sport dětí a mládeže.
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. 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.
Záměrem je také iniciovat pořádání veřejně přístupných sportovních událostí v katastru obce.
B. Sport pro všechny.
Cíl je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové
kategorie žijící na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co
nejširší skupiny obyvatel.
C. Sportovní infrastruktura.
Budováním a správou sportovišť obec vytváří základní podmínky pro různé formy sportu. Role
obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Cílem je zajištění kvantity i kvality sportovních
zařízení pro organizovaný i volnočasový sport. Obec se zaměří na monitorování počtu a stavu a
kvality sportovišť, na přípravu nových projektů dle možností rozpočtu obce a nabídky dotačních
programů.
D. Organizovaný sport.
Nositelem organizovaného sportu v obci je Tělovýchovný spolek Pístina, z.s., SDH Pístina, z.s. a
Obec Pístina.

6. Financování sportu z rozpočtu obce.
Obec podporuje ze svého rozpočtu činnost místních spolků, které přispívají svým programem
k aktivnímu rozvoji tělesné i duševní zdatnosti občanů všech věkových kategorií. Financuje
kompletní údržbu a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení i s herními
prvky pro děti v souladu s potřebami obce.
Plán financování sportu:
Podpora místních spolků:

40 000,- Kč / ročně

Podpora z rozpočtu obce:

20 000,- Kč / ročně

Podpora TJ Sokol Stráž n. Nežárkou:
Oprava sportovního hřiště:

3 000,- Kč / ročně

2 000 000,- Kč
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7. Závěr.
Plán rozvoje obce Pístina je v souladu se strategickými dokumenty v dané oblasti.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.pistina.cz, nebo je k
dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Plán rozvoje sportu obce Pístina schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne
20.6.2018 usnesením č. 8.
Aktualizace schválena Zastupitelstvem obce Pístina dne 29.1.2020 usnesením č. 7.

Příloha:
-

Pasport sportovních zařízení v obci Pístina
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