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Úvod

2. ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Černíč je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu
s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o podpoře sportu“), vymezuje prioritní osy podpory sportu a stanovuje cíle a opatření, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Plán rozvoje sportu obce Černíč je
koncepčním dokumentem na období let 2018-2025, který předkládá efektivní řešení problematiky sportu
v závislosti na specifických podmínkách a prioritách obce.
Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů, sportovní infrastruktury
a financování sportu v obci. Cílem plánu rozvoje sportu je zejména zajištění efektivní, transparentní
a systematické podpory sportu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné
k naplnění tohoto plánu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky zákona o podpoře sportu.
Dle § 6 zákona o podpoře sportu obec Černíč má za cíl ve své samostatné působnosti vytvořit následující
podmínky pro sport a jeho rozvoj:


zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;



zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;



zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout
tato zařízení pro sportovní činnost občanům;



kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;



zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;



zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho
provádění.

Realizací tohoto strategického dokumentu obec Černíč deklaruje své směřování v oblasti podpory sportu,
a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře
sportu a státní politiky České republiky (dále také „ČR“), tak z přirozené působnosti obce v oblasti rozvoje
a podpory sportu a sportovní infrastruktury.
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Metodický přístup

3. METODICKÝ PŘÍSTUP
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu obce Černíč.

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat
V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu vycházeno.
Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na:
1. podkladech a souborech poskytnutých objednatelem (územně analytické podklady, podklady
k financování sportu, počty registrovaných členů sportovních klubů a spolků apod.);
2. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek se
stejným nebo obdobným předmětem plnění.
Uvedené podklady byly doplněny o informace získané z rozhovorů s vedením obce a o informace z další
průběžné e-mailové a telefonické komunikace.

3.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření
Podkapitola popisuje fázi, v rámci níž došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření.
Na základě těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti obce Černíč v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.
Na základě obdržených podkladů ze strany obce byly provedeny následující práce:
•

analýza strategických dokumentů obce (územně analytické podklady apod.);

•

analýza veřejně dostupných podkladů (rozpočty a závěrečné účty obce);

•

analýza současného stavu obce (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.);

•

analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

3.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu
Na základě identifikovaných zjištění v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument v souladu
s § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení obce jako soubor podkladových materiálů
pro strategické rozhodování o podpoře sportu a investičních aktivitách obce, které souvisejí se sportovní
a volnočasovou vybaveností obce Černíč.
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Profil obce

4. PROFIL OBCE
Podkapitola představuje základní profil obce, tj. základní demografické a socio-geografické charakteristiky.

4.1 Územní charakteristika
Správní území obce Černíč se rozkládá na třech katastrálních územích: Černíč, Slaviboř a Myslůvka
o celkové rozloze cca 761,5 ha, v kraji Vysočina, okresu Jihlava. V administrativním uspořádání patří obec
Černíč k obci s rozšířenou působností - městu Telč, které je spádovým městem vzdáleným cca 6 km od obce
Černíč. Obec je součástí mikroregionu Telčsko, což je dobrovolný svazek obcí, jehož činnost směřuje ke
zvýšení kvality sociálního prostředí a zkvalitnění péče o venkovskou krajinu mikroregionu, zlepšení dopravní
a technické infrastruktury apod.
Obrázek 1 Umístění obce Černíč v rámci České republiky

Černíč

Zdroj: Vlastní zpracování

4.2 Demografická analýza
V obci Černíč bylo k začátku roku 2018 evidováno 1251 obyvatel. Jedná se tak o jednu z nejmenších obcí
v Kraji Vysočina. Obec v posledních letech zažívá trend snižujícího se počtu obyvatel, kdy se celkový počet
obyvatel mezi lety 2008 a 2018 snížil o 7,4 %, viz následující tabulka.

1

Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018. Dostupné online z: https://www.czso.cz/csu/xj/mesta_a_obce
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Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel v obci Černíč
Rok

Počet obyvatel (k 1. 1. daného roku)

2008

135 obyvatel

2009

134 obyvatel

2010

135 obyvatel

2011

136 obyvatel

2012

135 obyvatel

2013

131 obyvatel

2014

132 obyvatel

2015

127 obyvatel

2016

131 obyvatel

2017

128 obyvatel

2018

125 obyvatel

Zdroj: Český statistický úřad

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury jsou
spíše než souhrnné počty obyvatel obce klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách
(zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a poproduktivní generaci). Věkovou
pyramidu v pětiletých věkových intervalech prezentuje následující graf.
V obci Černíč bylo ke dni 31. 12. 2017, z hlediska procentuálního zastoupení, vyšší zastoupení mužů
(52 %) než žen (48 %). Průměrný věk obyvatele v obci Černíč byl 45,3 let, kdy ženy jsou v obci v průměru
starší, než muži. Průměrný věk mužů a žen v obci je 41, resp. 50 let. Z důvodu takto velkého věkového
rozdílu je způsobeno vyšší procentuální zastoupení mužů v obci.
Na základě analýzy věkových struktur za Českou republiku a obci Černíč je zřejmé, že věková struktura
obce Černíč se významně odlišuje od věkové struktury České republiky. Z následující věkové pyramidy je
zřejmé, že ve srovnání s Českou republikou jsou v obci Černíč vyššího zastoupení zejména starší věkové
kategorie. Naopak relativně slabou věkovou skupinu tvoří ve věku 25 – 39 let. Předpokládá se, že v obci
Černíč se bude projevovat obecný trend snižování podílu dětí a mladistvých, který bude doprovázen
pozvolným zvyšováním podílu obyvatel v nejstarších věkových kategoriích.
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Graf 1 Věková struktura obce Černíč a její srovnání s Českou republikou k 1. 1. 2018

Relativní věková struktura obyvatel obce Černíč podle pohlaví za pětileté
věkové intervaly (k 31. 12. 2017)
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Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Vzhledem k očekávanému stárnutí populace v obci bude udržení pohybových schopností starších obyvatel
jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. Vytvoření
podmínek pro zapojení nejširší veřejnosti do sportu je tak jednou z hlavních priorit obce v oblasti rozvoje
sportu a současné sportovní infrastruktury. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že obec má za cíl
se významnou měrou zasadit o vytváření podmínek pro využití sportu jakožto nástroje pro rozvoj
komunitního života, a to zejména na lokální úrovni. Jedním ze záměrů obce je dát významný prostor jak
soutěžním, tak nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší komunita
obyvatel, tedy i starší věkové kategorie. Zároveň je vhodné v oblasti podpory sportu cílit na vytvoření
odpovídajících podmínek pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny,
neboť převážná většina sportovních aktivit je zároveň vhodným nástrojem interkulturní výchovy.
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury v obci. Předmětem
zájmu jsou zejména sportovní organizace na území obce, sportovní infrastruktura a sportovní programy či
akce realizované na území obce.

5.1 Analýza současného stavu nabídky sportu
Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních organizacích na území obce
Černíč. V obci se nachází jediná sportovní organizace, a to Tělovýchovná jednota Podyjí Černíč z.s. (dále
také jako „TJ Podyjí Černíč“). Jedná se o fotbalový tým s významnou a rozšiřující se členskou základnou,
která k roku 2018 čítá 161 aktivních členů. Vývoj počtu členů včetně struktury členské základny je
znázorněn v následující tabulce. Je zřejmé, že počet členů této tělovýchovné jednoty je rostoucí, kdy mezi
lety 2015 až 2018 se členská základna sledované sportovní organizace zvětšila o 41 členů (34,2 %). TJ Podyjí
Černíč má dva fotbalové týmy mužů, mladší a starší přípravku a dvě družstva mladších a starších žáků.
Z níže uvedeného vyplývá, že se jedná o významnou sportovní organizaci sledovaného mikroregionu, jejímiž
aktivními členy jsou i obyvatelé z okolních obcí.
Tabulka 2 Vývoj členské základny TJ Podyjí Černíč
Rok

Mládež do 23 let

Dospělí

Celkem

2015

97

23

120

2016

118

30

148

2017

130

28

158

2018

134

27

161

Zdroj: Podkladové materiály obce Černíč

Sportovní aktivity v obci Černíč jsou realizovány také Sborem dobrovolných hasičů Černíč, jehož hlavní
činností není sport, ale jež se na realizaci sportovních a volnočasových aktivit přímo podílí (např. pořádání
sportovních akcí, hasičské soutěže apod.).

5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku obce. Obec
Černíč disponuje následující sportovní infrastrukturou:


kabiny a 2x fotbalové hřiště;



dětské hřiště a cvičící prvky Slaviboř;



tenisový kurt;



2x dětské hřiště Černíč.



víceúčelové hřiště Myslůvka;



dětské hřiště Myslůvka;
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Z hlediska sportovní infrastruktury tvoří klíčovou sportovní infrastrukturu obce dvě fotbalová hřiště
(tréninkové a soutěžní) a jejich zázemí. Obec Černíč od roku 2015 opakovaně usiluje o získání dotace na
rekonstrukci hřiště v rámci dotační investiční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
také jako „MŠMT“). V souladu s nastavenými cíli MŠMT v oblasti podpory sportu jsou formou dotačního
příspěvku podporovány investiční aktivity v oblasti budování nové a rekonstrukce stárnoucí sportovní
infrastruktury. Obec Černíč opakované žádá o dotaci v rámci podprogramu: Podpora materiálně technické
základny sportu, který napomáhá nekomerčním sportovním organizacím při rozvoji stávajících sportovních
zařízení v jejich majetku nebo pronájmu. Podprogram také umožňuje doplnění stávající nabídky
sportovních zařízení a klade důraz na sportovní aktivity dětí, mládeže a neorganizovaný sport pro
veřejnost. Platnost podprogramu je plánována do 31. 12. 2023.
Obcí Černíč rovněž prochází cyklotrasa č. 5124 Javořice - Knínice a zeleně značená turistická trasa.
V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury obce Černíč.
Obrázek 2 Mapa sportovní infrastruktury obce Černíč

Zdroj: Vlastní zpracování
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5.3 SWOT analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu obce Černíč. Analýza je
zaměřena na hodnocení:

S ‒ silných stránek (Strengths);

O ‒ příležitostí (Opportunities);

W ‒ slabých stránek (Weaknesses);

T ‒ hrozeb (Threats).

Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu
nabídky sportu a sportovní infrastruktury. Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých
kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány dále.
Tabulka 3 SWOT analýza obce Černíč v oblasti rozvoje sportu
Siné stránky


Vhodné podmínky pro neorganizované formy
sportovních aktivit (turistika, cykloturistika).



Aktivní politika obce v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.



Sportovní organizace s významným regionálním
dosahem (TJ Podyjí Černíč).

Příležitosti



Opravy a rekonstrukce sportovní infrastruktury.



Využití státní politiky v oblasti sportu a možné
využití operačních programů ke krytí zejména
investičních nákladů do sportovní infrastruktury.

Slabé stránky



Nízký počet středních a velkých společností,
tj. nízký počet potenciálních sponzorů v oblasti
rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.



Velká vzdálenost od velkých měst, která
neumožňuje adekvátně nahrazovat chybějící
sportovní infrastrukturu obce.

Hrozby



Stárnoucí a nevyhovující sportovní infrastruktura
v majetku obce.



Nedostatek finančních prostředků na provoz
a údržbu sportovní infrastruktury.



Stárnutí obyvatelstva a vylidňování.

Zdroj: Vlastní zpracování, vedení obce Černíč
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Analýza současného stavu

Silné stránky
Silné stránky obce Černíč v oblasti sportu jsou spatřovány především ve výborných podmínkách pro
neorganizované formy sportovních aktivit, jako je turistika, cykloturistika. Výhodou je rovněž sportovní
organizace s významným regionálním dosahem, která přispívá ke zviditelnění obce v daném regionu. Silnou
stránkou je rovněž aktivní politika obce v oblasti zkvalitňování sportovní infrastruktury. Obec Černíč
v letech 2015 a 2016 opakovaně žádala v rámci podprogramu: Podpora materiálně technické základny
sportu o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště. Obci nebyla dotace přidělena, a tak plánuje žádat
o finanční podporu v rámci budoucích výzev relevantních operačních programů.
Slabé stránky
Ke slabým stránkám obce patří zejména absentující nebo nevyhovující sportovní infrastruktura, která
v důsledku vysoké vzdálenosti od velkých měst nemůže být občany obce Černíč adekvátně nahrazována.
Limitující je rovněž nízký počet středních a velkých společností, které významně omezují možnosti
sponzoringu sportovních organizací a sportovních akcí.
Příležitosti
V současnosti je vhodné politické prostředí pro rozvoj stárnoucí a nevyhovující sportovní infrastruktury
obce, kdy prostřednictvím operačních programů dochází k přerozdělení finančních zdrojů z evropských
strukturálních a investičních fondů alokovaných mimo jiné na podporu sportu a do rozvoje sportovní
infrastruktury. Obec má za cíl tohoto politického klimatu využít a modernizovat současnou a budovat
chybějící sportovní infrastrukturu.
Hrozby
Významnou hrozbou v oblasti sportu je zejména stárnoucí sportovní infrastruktura (areál fotbalového
hřiště). Obecným problémem obce je stárnutí obyvatel a vylidňování obce (viz kapitola 4.2 Demografická
analýza), které souvisí s obecnými demografickými trendy. Dalším obecným problémem, který postihuje
nejen oblast sportu, je vandalismus. Venkovní sportovní a volnočasové areály v majetku obce jsou z vyšší
části volně přístupné veřejnosti, stávají se tak více dostupné, ale také méně chráněné proti útokům
vandalů. Druhou obecnou hrozbou může být nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu a údržby
sportovních zařízení.

5.4 Současný stav financování sportu
Podkapitola shrnuje základní principy financování, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky na
podporu sportu v obci Černíč.
Následující graf znázorňuje celkovou strukturu rozpočtu obce Černíč. Je zřejmé, že rozpočet obce byl ve
sledovaném období koncipován jako vyrovnaný, nebo přebytkový, tj. s kladným rozpočtovým saldem.
Výjimkou je rok 2018, který však vychází ze schváleného rozpočtu obce po změnách, tj. skutečná výše
příjmů a výdajů v tomto roce se může v průběhu roku měnit. Z níže uvedeného je zřejmé, že provozní
výdaje obce se vyznačují rostoucím trendem, stejně tak výdaje investičního charakteru.
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Analýza současného stavu

Graf 2 Struktura rozpočtu obce Černíč (2014 – 2018)

Struktura rozpočtu obce Černíč
2 060 tis. Kč
3 795 tis. Kč

2018

5 855 tis.Kč
5 499 tis. Kč
635 tis. Kč
3 233 tis. Kč
3 868 tis. Kč

2017

5 024 tis. Kč
1 375 tis. Kč
3 171 tis. Kč

2016

4 547 tis. Kč
4 783 tis. Kč
486 tis. Kč
1 760 tis. Kč
2 245 tis. Kč

2015

3 199 tis. Kč
416 tis. Kč
1 561 tis. Kč
1 977 tis. Kč
2 521 tis. Kč

2014

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

Struktura rozpočtu v Kč

Investiční výdaje

Běžné výdaje

Celkové výdaje

Celkové příjmy

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Následující grafické znázornění prezentuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní
infrastruktury obce mezi lety 2015 – 20182. Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora sportu se v rámci
sledovaného období významně mění, a to zejména v závislosti na investičních výdajích, které jsou vysoce
pohyblivé v čase. V letech 2015 a 2016 byly realizovány investiční výdaje na výstavbu dětských hřišť Černíč
a Myslůvka.

2

Finanční prostředky na rok 2018 jsou odhadnuty na základě skutečných neinvestičních výdajů (pronájem ledové plochy v Telči,
pletivo na kurty a neinvestiční finanční příspěvek TJ Podyjí Černíč) a průměrných ročních výdajů za energie za předchozí období.
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Analýza současného stavu

Graf 3 Struktura výdajů obce Černíč na rozvoj sportu (2015 – 2018)

Struktura výdajů obce Černíč na rozvoj sportu
87 tis. Kč

2018

2017

63 tis. Kč

2016

39 tis. Kč

388 tis. Kč

51 tis. Kč

2015

0 Kč

50 000 Kč

297 tis. Kč
100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 350 000 Kč 400 000 Kč 450 000 Kč

Výdaje obce na sport

Provozní výdaje na sport

Investiční výdaje na sport

Zdroj: Podkladové materiály a závěrečné účty obce Černíč

Obec Černíč finančně podporuje činnost Tělovýchovné jednoty Podyjí Černíč prostřednictvím darů,
neinvestičních finanční podpory a údržby zázemí fotbalového hřiště. Následující tabulka prezentuje celkové
roční výdaje obce Černíč, které se skládají z výdajů na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku
obce, příspěvků a darů tělovýchovné jednotě a investičních výdajů do rozvoje sportovní infrastruktury.
Tabulka 4 Vývoj celkových výdajů obce Černíč na sport (2015 – 2018)
Roční výdaje na sport
z rozpočtu obce
Provozní výdaje na sport
z rozpočtu obce
Z toho dary a příspěvky
TJ Podyjí Černíč
Investiční výdaje na rozvoj sportu
z rozpočtu obce
Celkem

2015

2016

2017

2018

51 348 Kč

39 457 Kč

62 517 Kč

87 317 Kč

-

6 000 Kč

-

50 000 Kč

296 662 Kč

387 965 Kč

-

-

348 010 Kč

427 422 Kč

62 517 Kč

87 317 Kč

Zdroj: Podkladové materiály a závěrečné účty obce Černíč
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Strategie rozvoje sportu

6. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, cíle
a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden
předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. V rámci této kapitoly
je vycházeno ze strategických dokumentů obce, z provedených analytických prací a komunikace se zástupci
vedení obce.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, strategické cíle a jednotlivá opatření obce Černíč, která má
v plánu obec do roku 2025 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.
Obrázek 3 Schéma prioritních os, cílů a opatření

Zdroj: Vlastní zpracování, vedení obce Černíč
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Strategie rozvoje sportu

6.1 Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny
Následující tabulky prezentují stanovené cíle obce Černíč v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
1: Podpora sportu pro všechny. Ke každému cíli a jeho opatřením jsou určeny prostředky z rozpočtu obce,
které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel tohoto opatření, předpokládaný
termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních nákladů, pakliže je dané opatření
spojeno s investičními náklady. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora
organizovaného sportu.
Tabulka 5 Prioritní osa 1 – Cíl 1

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny
Cíl 1: Podpora organizovaného sportu
Opatření 1: Přímá materiální podpora TJ Podyjí Černíč
Obec Černíč podporuje Tělovýchovnou jednotu Podyjí Černíč
prostřednictvím přímé materiální podpory. Ta je nepravidelného
a individuálního charakteru a řeší konkrétní potřebu dané
sportovní organizace.

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet obce

do 15 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet obce

30 – 40 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Obec Černíč plánuje i nadále v této materiální podpoře
pokračovat tak, aby bylo možné udržet stávající nabídku
a kvalitu sportovních aktivit, které tato tělovýchovná jednota
poskytuje v rámci obce i daného mikroregionu.
Opatření 2: Nepřímá materiální podpora TJ Podyjí Černíč
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce je sportovnímu
oddílu k dispozici k užívání zcela bezplatně. Stejně tak je této
tělovýchovné jednotě poskytována komunální technika
v majetku obce, díky které je umožněn provoz a údržba
sportovní infrastruktury. Poskytování tohoto druhu podpory je
přitom spojeno ze strany obce s přímými finančními náklady.
Obec Černíč plánuje i nadále pokračovat v této materiální
podpoře tak, aby bylo možné udržet stávající nabídku a kvalitu
sportovních aktivit, které tato tělovýchovná jednota poskytuje
v rámci obce i daného mikroregionu.
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Strategie rozvoje sportu

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny
Cíl 1: Podpora organizovaného sportu
Opatření 3: Nemateriální podpora TJ Podyjí Černíč
Cílem tohoto opatření je podpora propagace sportovní
organizace a poskytovaných sportovních aktivit včetně zajištění
efektivní prezentace organizovaného sportu směrem k občanům,
tj. umožnění sportovní organizaci prezentovat své výsledky
prostřednictvím obecních sdělovacích kanálů (např. prezentace
sportovní nabídky na webových stránkách obce a sociálních
sítích).

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet obce

bez dopadu

Nositel opatření

Obec Černíč

Zdroj: Vlastní zpracování, vedení obce Černíč

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora neorganizovaného sportu.
Tabulka 6 Prioritní osa 1 – Cíl 2

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny
Cíl 2: Podpora neorganizovaného sportu
Opatření 1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro
širokou veřejnost
V souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, která předkládá
směry v oblasti rozvoje sportu v České republice, jsou sportovní
akce pro širokou veřejnost nástrojem pro zapojení vysokého
procenta občanů do pohybu a propagace sportu.

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet obce

5 - 10 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Obec má za cíl zvyšovat zájem obyvatel o sport a zdravý životní
styl. Z toho důvodu je připravena podporovat materiální
i nemateriální formou sportovní akce na území obce nebo
v jejím blízkém okolí. Sportovní akce pro širokou veřejnost
významně přispívají k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí
spolupráce různých sportovních subjektů, a to jak na místní
úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci (obec, kraj, stát).
Sportovní události pro širokou veřejnost jsou rovněž součástí
sousedského života a pozitivně přispívají k rozvoji mezilidských
vztahů.
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Strategie rozvoje sportu

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny
Cíl 2: Podpora neorganizovaného sportu
Opatření 2: Dostupná sportovní infrastruktura pro širokou veřejnost
Venkovní sportovní infrastruktura (tenisové kurty) v majetku
obce je volně přístupná veřejnosti, čímž se stává více dostupná
pro širokou veřejnost. Poskytování tohoto druhu podpory je
přitom spojeno ze strany obce s přímými náklady na údržbu
a opravy. Obec Černíč plánuje za stávajícího stavu této
sportovní infrastruktury i nadále pokračovat v této nepřímé
materiální podpoře sportu v obci.

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet obce

do 5 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Zdroj: Vlastní zpracování, vedení obce Černíč

6.2 Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Následující tabulka prezentuje stanovený cíl obce Černíč v oblasti rozvoje sportu, který náleží prioritní ose
2: Rozvoj sportovní infrastruktury, a to Výstavba a obnova sportovní infrastruktury. K tomuto cíli a jeho
opatřením jsou určeny prostředky z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je
navržen nositel opatření, předpokládaný termín realizace a předpokládaná výše investičních nákladů.
Tabulka 7 Prioritní osa 2 – Cíl 1

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 1: Rekonstrukce fotbalového hřiště
Dlouhodobým záměrem obce je rekonstruovat tréninkové
fotbalové hřiště, které je v současné době v havarijním stavu.
Obec plánuje toto hřiště vybavit povrchem z umělé trávy tak,
aby jej mohl fotbalový oddíl využívat za každého počasí
a celoročně.
Realizace tohoto opatření je podmíněna existencí vhodného
dotačního programu. Celkové odhadované náklady projektu
jsou 8 958 tis. Kč. Obec Černíč v letech 2015 a 2016 opakovaně
žádala v rámci podprogramu: Podpora materiálně technické
základny sportu o dotaci na maximální možný podíl 70 % - 80 %.
Zbývajících 1 792 tis. Kč je spoluúčast žadatele. Obci nebyla
dotace přidělena, a tak plánuje žádat o finanční podporu
v rámci budoucích výzev relevantních operačních programů.

Termín zahájení
realizace

do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

8 958 tis. Kč

Roční dopad na
rozpočet obce

1 792 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 2: Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Obec Černíč má za cíl rekonstruovat zázemí fotbalového
hřiště, tj. zejména kabiny, které jsou intenzivně využívány
tělovýchovnou jednotou. Realizace tohoto opatření je
podmíněna existencí vhodného dotačního programu. Celkové
odhadované náklady projektu jsou cca 500 tis. Kč.
V případě existence významného dotačního titulu by obec ráda
rozšířila celkové zázemí fotbalového hřiště, tj. budovu kabin.
Vzhledem k vyšší finanční náročnosti a nižší závažnosti však
není tato aktivita do roku 2025 prioritou.
Opatření 3: Oprava a rekonstrukce povrchu tenisového kurtu
Obec v následujících letech plánuje pokračovat v rekonstrukci
sportovního areálu v těsné blízkosti fotbalového hřiště. V této
oblasti je dlouhodobým cílem obce opravit a rekonstruovat
povrch stávajícího tenisového kurtu.
Realizace tohoto opatření je podmíněna existencí vhodného
dotačního programu. Celková odhadovaná výše investice je cca
250 tis. Kč.

Termín zahájení
realizace

do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

500 tis. Kč

Odhad dopadu na
rozpočet obce

100 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Termín zahájení
realizace

do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

250 tis. Kč

Odhad dopadu na
rozpočet obce

50 tis. Kč

Nositel opatření

Obec Černíč

Termín zahájení
realizace

do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

1 000 tis. Kč

V případě zdařilé rekonstrukce by obec Černíč mohla
zpoplatnit užívání daného tenisového kurtu, čímž by zvýšila své
příjmy z tělovýchovné činnosti.
Opatření 4: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Myslůvce
Obec Černíč má za cíl do roku 2025 rekonstrukci víceúčelového
asfaltového hřiště v Myslůvce. Stávající stav hřiště (zejména
jeho asfaltový povrch) již není v odpovídajícím stavu. Z tohoto
důvodu je dlouhodobým záměrem obce provést komplexní
opravu a rekonstrukci této sportovní infrastruktury (výměna
povrchu hřiště, instalace oplocení, instalace nových sítí atd.).

Odhad dopadu na
rozpočet obce
Nositel opatření

200 tis. Kč

Obec Černíč

Realizace tohoto opatření je podmíněna existencí vhodného
dotačního programu. Odhadovaná výše investice je 1 mil. Kč.
Zdroj: Vlastní zpracování, vedení obce Černíč
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Závěr

7. ZÁVĚR
V této kapitole jsou shrnuty klíčové závěry plánu rozvoje sportu obce Černíč na období let 2018 až 2025.
S ohledem na předpokládaný demografický vývoj je záměrem obce Černíč zasadit se o vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj organizovaného sportu, stejně tak jako využít jeho potenciálu v oblasti rozvoje
komunitního života. Za tímto účelem obec Černíč definovala prioritní osy, strategické cíle a vymezila
adekvátní opatření, která povedou k dosažení nastavených cílů obce v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.
První prioritní osou je podpora sportu pro všechny. V rámci této prioritní osy obec Černíč deklaruje svůj
záměr zapojit do sportování nejširší veřejnost a zároveň efektivně přispívat k rozvoji výkonnostního sportu,
a to jak materiální, tak nemateriální formou podpory. Rovněž je obec Černíč připravena efektivně
podporovat sportovní akce na území obce nebo v jejím blízkém okolí. Sportovní akce pro širokou veřejnost
významně přispívají k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů, a to
jak na místní úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci (obec, kraj, stát).
Druhou prioritní osu tvoří rozvoj sportovní infrastruktury v majetku obce, v rámci které má obec za cíl
zejména obnovu sportovních zařízení. Záměrem obce je rekonstruovat areál fotbalového hřiště včetně jeho
zázemí. Obec v rámci sledovaného období rovněž plánuje opravit a rekonstruovat povrch stávajícího
tenisového kurtu a víceúčelového hřiště v Myslůvce. Tyto investiční aktivity jsou podmíněny existencí
vhodného dotačního programu.
Plán rozvoje sportu obce Černíč je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu
s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o podpoře sportu“), vymezuje prioritní osy podpory sportu a stanovuje cíle a opatření, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce.
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Seznam zkratek

8. SEZNAM ZKRATEK
Tabulka 8 Seznam zkratek
Zkratka

Význam

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

MŠMT
TJ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tělovýchovná jednota
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