PLÁN ROZVOJE SPORTU NA ROK 2020 – 2025
MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ
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1. Úvod
Město Kostelec na Hané v samostatné působnosti vytváří podmínky pro sportovní vyžití obyvatel,
a to zejména zabezpečováním rozvoje sportu pro všechny občany města. Zajišťuje udržování a
provozování sportovních zařízení v majetku města, kontroluje účelné využití sportovních zařízení a
zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Plán rozvoje sportu pro město Kostelec na Hané je zpracován v souladu s ustanovením § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podpoře
sportu“) a v návaznosti na Strategický plán rozvoje města Kostelce na Hané.
Jedná se o otevřený dokument, který lze upravovat dle priorit a potřeb města. Hlavním cílem plánu
rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování pro podporu
sportu ve městě.

2. Základní pojmy
Sport – pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou
měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.
Kolektivní sport – hlavním cílem je zábava ve formě sportování v určitém zájmovém kolektivu.
Sport pro všechny – sport pro zdraví (fitness sport), jehož cílem je upevňování aktivního zdraví a další
pozitivní hodnoty lidského života působením rozmanitých rekreačních pohybových aktivit, jejichž
činnost je možná na veřejně přístupných sportovních zařízeních ve městě.
Výkonnostní sport – cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, realizovaných na bázi
amatérské.
Výchovně – vzdělávací funkce sportu – podporuje rozvoj pohybových schopností a dovedností,
pohybové výkonnosti a tělesné zdatnosti.
Systém sportu – je tvořen systémem výběru mládeže, systémem sportovního tréninku a systémem
soutěží.
Tělesná výchova a sport na školách – je chápána jako pohybová aktivita v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a veškerých navazujících zájmových soutěžních i nesoutěžních aktivit
organizovaných školou či školským zařízení. Cílem je pohybová všestrannost a vytvoření pozitivnímu
vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo dobrovolný
činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je
vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí
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ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných
předpisů odbornou kvalifikaci.
Sportovní komise – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se
na sportovních činnostech v obci.

3. Povinnosti obce stanovené zákonem
Zákon o podpoře sportu stanovuje úkoly obci, která v samostatné působnosti vytváří podmínky
pro rozvoj sportu. Jedná se zejména o:
-

zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečení přípravy sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajištění výstavby, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a jejich
poskytování pro sportovní činnosti občanů,
kontrolování účelného využívání sportovních zařízení,
zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu,
zpracování plánu rozvoje sportu pro své území a následně zajištění jeho provádění.

4. Město Kostelec na Hané
Město Kostelec na Hané se nachází na březích řeky Romže v nadmořské výšce 241 m. n. m. přibližně 7
km od okresního města Prostějov. Kostelec na Hané se rozprostírá na východním úpatí Drahanské vrchoviny
po levé straně Hornomoravského úvalu a ze severu je město chráněno masivem Velkého Kosíře. Kostelec
na Hané se rozprostírá na celkové rozloze 1 385,6 ha.
Město Kostelec na Hané sousedí ze severu se Stařechovicemi, na severovýchodě se Slatinkami, Kaplí a
Olšany u Prostějova, na východě s Čelechovicemi na Hané, na jihovýchodě se Smržicemi, Prostějovem a
Krasicemi, na jihu s Čechovicemi, Domamyslicemi a Mostkovicemi, na jihozápadě s Ohrozimí a Lešany, na
západě s obcí Bílovice-Lutotín a na severozápadě s Hluchovem.
Z hlediska územního členění je město Kostelec na Hané přičleněno k Olomouckému kraji, konkrétně
pak leží v jeho jihozápadní části. Detailněji toto město leží v okrese Prostějov, resp. v jeho severozápadní
části.
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Základní údaje:
Název
Status
Rozloha (ha)
Počet obyvatel k 1.1.2020
Nadmořská výška (m n.m.)
části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
PSČ
Dobrovolný svazek obcí
Místní akční skupina (MAS)

Kostelec na Hané
město
1385,6
2878
241
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané
Mgr. František Horák
Česká republika
Střední Morava
Olomoucký
Prostějov
Kostelec na Hané
Prostějov
Prostějov
798 41
Mikroregion Kostelecko, d.s.o.
Region Haná z.s.
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5. Současný stav a formy podpory sportu
Město Kostelec na Hané se podílí na financování sportu tak, aby byla zajištěna vyšší dostupnost
sportu, a to jak pro spolky působící ve městě, tak pro širokou veřejnost. Každoročně město vypisuje
mimo jiné dotační program na podporu v oblasti sportu, jejímž účelem je:
-

podporu celoroční sportovní činnosti, aktivit a reprezentace města,
organizace sportovních akcí,
provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich vybavení,
projektů v oblasti sportu

Důvodem je podpora mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především
mladých, podpora realizace projektů v oblasti sportu, rozšíření členské základny, podpora
reprezentace města a rozvoje cestovního ruchu. Hlavní podmínkou pro získání této dotace je, že
minimálně 50 % z poskytnuté dotace musí být zaměřeno na sportovní aktivity dětí a mládeže.
Další možností podpory sportu ze strany města je pomocí dotačního programu pro volný čas, jejímž
účelem je podpora:
- projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže všech věkových
kategorií,
- činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků,
- činnosti a projektů různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových
kategorií (např. myslivci, zahrádkáři, chovatelé, junáci, mladí hasiči apod.),
- volnočasových vzdělávacích programů a projektů,
- účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času.
Podpora realizace projektů v oblasti volného času dětí a mládeže přispívá k rozšíření a obohacení
mládežnických organizací a spolků ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.
Kdykoliv v průběhu kalendářního roku má možnost fyzická či právnická osoba požádat ještě o
individuální dotaci na konkrétní plánovanou akci.
Veškeré poskytnuté dotace jsou kontrolovány v souladu s platnou legislativou.
Město Kostelec na Hané má ve vlastnictví celkem 2 samostatné nemovitosti určené pro sportovní
vyžití:
1. Sportovní hala a sportovní areál – budova sportovní haly postavena v roce 1998 při nové
budově ZŠ a MŠ Kostelec na Hané. Se sportovní halou bezprostředně sousedí sportovní areál,
který prošel v letech 2016-2017 rekonstrukcí. Na sportovní areál navazuje i dětské hřiště, které
město vybudovalo v roce 2020 a volně přístupné fitness hřiště.
2. Sokolovna – převedena do majetku města v roce 2016 od České unie sportu. Sokolovna prošla
rekonstrukcí v roce 2018. Společně s malou tělocvičnou, která je součástí staré budovy ZŠ a MŠ
v Kostelci na Hané, také slouží částečně ke sportovní činnosti spolků a jednotlivců.
Na území města se dále nachází ještě jedno veřejně přístupné multifunkční hřiště a dětské hřiště
v revitalizované části sídliště Sport, a dále fotbalový areál, který je ve vlastnictví FC Kostelec na
Hané, z.s.

6

Formy podpory sportu ve městě
1. Přímá (finanční) podpora
- rozpočtovaná v rámci rozpočtu města,
2. Nepřímá podpora
- údržba, rozvoj a prezentace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města,
- zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
- propagace sportovních akcí v místním tisku, webových stránkách a facebookovém profilu
města Kostelce na Hané, možnost uveřejňování postřehů a informací z pořádaných akcí
v pravidelně vycházejícím zpravodaji z dění ve městě (Kostelecké novinky)
3. Využití dotačních programů města.

6. Cíle v oblasti sportu stanovené městem Kostelec na Hané
Priorita č.1 – Podpora sportu dětí a mládeže
CÍL
Podpořit zájem o sport u dětí a vštěpovat dětem a mládeži potřebu kolektivního
sportu jako součást zdravého životního stylu.
Plán
Podpora sportu jako výchovného prostředku a prevence sociálně patologických
jevů.
Podpora sportovních aktivit a kroužků pro děti a mládež.
Účast na regionálních sportovních soutěžích.
Pořádání školních turnajů.
Priorita č.2 – Dostupnost sportu pro všechny
CÍL
Zapojení obyvatel všech věkových kategorií do sportovních aktivit.
Plán
Podporovat organizačně i ekonomicky zajištění sportovních aktivit pro co nejširší
skupiny obyvatel.
Priorita č.3 – Sportovní infrastruktura
CÍL
Budování sportovní infrastruktury pro pohybové aktivity a rekreaci se záměrem
podpory aktivního trávení volného času.
Plán
Oprava, údržba a rozvoj městského sportovního areálu.
Příprava nových projektů dle možností rozpočtu města a využití dotačních
programů.
Priorita č.4 – Významné sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně
CÍL
Podpora sportovních akcí krajské a celostátní úrovně.
Plán
Podpora spolků a dobrovolníků při účasti či pořádání sportovních akcí s přesahem do
krajské a celostátní úrovně.
Zajištění vhodných podmínek pro pořádání sportovních akcí krajské a celostátní
úrovně.
Spolupodílet se na propagaci sportovních akcí krajské a celostátní úrovně.
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7. Sportovní organizace ve městě Kostelec na Hané
Organizace, které jsou ve městě nositelem organizovaného sportu, jsou níže uvedené spolky.
Tyto spolky se podílejí na organizaci veřejných akcí, a to nejen sportovních, ale i kulturních a
společenských.
-

Tělocvičná jednota Sokol Kostelec na Hané – HK, pobočný spolek
FC Kostelec na Hané, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Centrum Haná, pobočný spolek
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kostelec na Hané, pobočný spolek
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec na Hané, pobočný spolek
Savana klub kuší Kostelec na Hané, z.s.
ZuM je radost, z.s.

8. Školní sport
Město Kostelec na Hané je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Kostelec na Hané, příspěvková organizace, se sídlem Kostelec na Hané, Sportovní 850. Žáci 1. stupně
školy využívají pro hodiny tělesné výchovy vlastní malou tělocvičnu a žáci 2. stupně městskou sportovní
halu. Všechny ročníky dále využívají, v případě potřeby, sportovní areál, ve kterém je k dispozici hřiště
na házenou, tenis vč. tréninkové stěny, basketbal, a dále dvousetmetrový běžecký ovál a horolezecká
stěna.

9. Závěr
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách města Kostelec na Hané
www.kostelecnh.cz , nebo je dostupný ve tištěné podobě na městském úřadě.
Plán rozvoje sportu na rok 2020 - 2025 schválila Rada města, usnesením UR 42/8/2020 ze dne
29.12.2020.

Mgr. František Horák
Starosta města
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