Plán podpory a rozvoje sportu,
pohybových a volnočasových aktivit
obce Letonice
na období 2018-2022

V Letonicích 12.6.2018
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Úvod
Plán podpory a rozvoje sportu a volnočasových aktivit v obci Letonice byl vypracován pro období 20182022 jako dílčí část pro oblast SPORT a ČINNOST MLÁDEŽE v Plánu obnovy obce Letonice na období
2018-2022. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení zdravotního stavu a dlouhodobé fyzické
připravenosti obyvatel obce. Ke splnění tohoto cíle je vytvořeno systémové řešení financování a řízení
s využitím všech partnerských vazeb v území (NNO,školy,..). Vytvořením a schválením tohoto plánu
současně plníme povinnost ust. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů.

1. Sport obecně
Sport a pohybové aktivity úzce souvisí se zdravím obyvatel, a proto je potřeba jim věnovat zvýšenou
pozornost. Nedostatek pohybové aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější civilizační onemocnění
včetně nárůstu nadváhy, obezity, výskytu diabetu, kardiovaskulárních chorob, nárůstu potíží s
kloubním aparátem, ale snižuje tím i kvalitu života občanů a také obranyschopnost obyvatel, státu.

1.1. Úloha obcí v zajišťování sportu ( koncepce sportu, pohybových a
volnočasových aktivit)
Péče o sport a smysluplné využívání volného času patří ze zákona mezi úkoly obcí a sportovní politika
obcí se odvíjí od potřeb těchto obcí a vychází z jejich kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí
nejen na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost všech subjektů ve prospěch obce, resp.
svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Tím dochází k naplňování
povinnosti obce pečovat o vytvoření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména
potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.
Obec Letonice je tvořena cca 1400 obyvateli ve složení :
0 – 15 let
15 – 18 let
18 – 30 let
30 – 50 let
50 – 100 let

203 obyvatel
55 obyvatel
248 obyvatel
415 obyvatel
490 obyvatel
Muži
Ženy

14,2 %
3,7 %
17,4 %
29,6 %
35,0 %
51 %
49 %

Zastoupení ve sportovních odvětvích : fotbal, karate, florbal, volejbal, stolní tenis, tenis, nohejbal,
badminton, lezení na umělé stěně, fitkoloběh

Počet organizovaných, členské příspěvky platících členů :
Dětí a mládeže do 18 let :
Dospělých :

60
57

Pozn. : čísla neobsahují počty členů TJ, protože nebyla poskytnuta v termínu pro zapracování

1.2. Základní teze, partneři, plány investic
Obec má, stejně jako partneři v území, zájem na vytváření vhodných podmínek pro aktivní trávení
volného času obyvatel, které povede ke zvýšení kvality života a především u dětí a mladých lidí bude
plnit významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů a umožní přirozený rozvoj sociálních –
sousedských vazeb.

statutár

ZŠ, MŠ Letonice, p.o.
TJ Letonice, z.s.
Sbor dobrovolných
hasičů Letonice
Orel Jednota Letonice,
p.s.
SLUNEČNICE - děti v
pohybu
PROCYON, z.s.

adresa

Mgr.Tamara
Kuchtová

Školní 320

ředitelka ZŠ

Letonice

Michal Mihalík

U Hřiště 605

IČ

kontakt

75022605

zs.letonice@seznam.cz

prům. provozní
náklady
(Kč/rok)

aktivity do
2022

mil. Kč

modernizace areálu
modernizace prvků

42660521

předsedfa spolkuLetonice

m.mihalik@tradops.cz

Antonín Skokan

rekonsrtrukce um.povrchu

0,1

Vybavení pož.sport

0,3

starosta

Letonice

Činnost

Jiří Pecl

Osvobození 49

starosta

Letonice

Vzdělávací projekt

1,4

Pavel Dostál

Pod Kaplí 192

Činnost

0,2

Dostavba areálu

2,2

ji.Pecl@seznam.cz

290

6336345

slunecnice.letonice@gmail.cz

22

27052664

pospisil@ps-pm.cz

100

0,2

Rekonstrukce Orlovny

2,26

předseda spolku Letonice
Ing. Jiří Pospíšil Nová 449
předseda spolku Letonice

Vzdělávací aktivity

CELKEM

4,6
11,26

Orlovna Letonice

Tělocvična ZŠ

Areál TJ Letonice

Volejbalový areál TJ

Volnočasový areál
PROCOYN

Venkovní
hřiště
„dráťák“ a
„Ulička“

Evidence majetku týkající se sportu ve vlastnictví:
Obec Letonice :
Tělocvična ZŠ

- sportovní hala 30*15 m (volejbal, nohejbal, malá kopaná, badminton, florbal)

„Dráťák“

- oplocené víceúčelové hřiště s asf.povrchem 10*17m ( basketbal, malý fotbal,
házená florbal)

„Ulička“

- hrací plocha s odrazovou stěnou a košem na basketbal¨

„ In-line dráha“ - 340m-bruslení, fitkoloběh, koloběžky
tréninkové hřiště kopané 65*35m,
TJ Letonice, z.s. :
Areál TJ

- fotbalové hřiště 110*65m, víceúčelové sportoviště s umělým povrchem 37*14m
(nohejbal, volejbal) , volejbalové kurty na koupališti s antukovým povrchem 2ks 17*32m

Orel jednota Letonice, p.s. :
Orlovna Letonice - víceúčelová hala 9*16m – (florbal, stolní tenis, badminton, tanec), taneční zrcadlový
sál, výuková učebna 12*6m ( tanec, výuka - 50 míst), cvičebna bojových sportů
9*6m, fitnes sál 19*3m, umělá lezecká stěna 4*6,2m, lukostřelecká střelnice –
15*3m
PROCYON, z.s. :
Volnočasový areál Procyon – umělá lezecká stěna 3*7m (lezectví), ohrazené pískové kolbiště 44*22m,
travnaté kolbiště 42*42m, kruhová jízdárna 18m (jezdectví, voltiž)
Slunečnice-děti v pohybu – nevlastní žádné sportoviště, řeší pronájmem dle aktuálních potřeb

Evidenční karta neziskových organizací podporovaných z rozpočtu obce Letonice
Datum registrace

IČ
75022605
Jméno a příjmení statutárního orgánu
Mgr.Tamara Kuchtová
Bankovní ústav

Adresa NNO
ZŠ Letonice, okres Vyškov, p.o.
Tel.kontakt
E-mailová adresa
517 383 737
zs.letonice@seznam.cz
KB
č.účtu

Počet členů (vedení /čl.základna/děti)
6+2/65
Adresa na webové stránky
www.zsletonice.webnode.cz
864168310297/0100

Účel činnosti (dle stanov, ŠVP, ..) :
vzdělávací oblast Člověk a zdraví - výchova ke zdraví a tělesná výchova
Náměty, vize, připravované projekty do roku 2022 (co, kdy, za kolik) :
úprava a modernizace areálu za školou, včetně realizace moderních sportovních prvků a úprava povrchů sportovišť

Účetní hodnota majetku - stavby, pozemky, vybavení,.. (Kč) :
Foto sportovišť (vložit foto) :

základy gymnastiky, atletiky, míčových her, plavecký výcvik

Sportovní odvětví která se
vyučují na ZŠ

Členská základna, aktivity, financování

Př.č.1
Soupis akcí pořádaných pro veřejnost

2016
2. projekty a aktivity

prvomájové sportovní dopoledne pro děti ve spolupráci s obcí
zdravotní cvičení pro veřejnost
kurzy braek dance starší žáci
zdravotní cvičení pro veřejnost
stolní tenis + další pohybové soutěže
prvomájové sportovní dopoledne pro děti ve spolupráci s obcí

2017
2018
2019

Vysvětlení : např. soutěže, projekty, vzdělávání, ..

A/N
7. výroční zpráva o
sportovní činosti

2016
2017
2018

A

(tis.Kč)
8. dotace z obce

5. průměrný počet hodin
tělocviku/ dítě / rok

ročníky
2016
2017
2018
rok

6.reprezentace obce

1-2
80
80
80

3-5
80
80
80

2016
2017
2018
(tis.Kč)

9. jiné zdroje (nájem
prostor)

2016
2017
2018

A/N
2016
2017 Vybíjená Politaví
2018

29 000
33 000
(tis.Kč)

10. vlastní příjmy

2016
2017
2018

Evidenční karta neziskových organizací podporovaných z rozpočtu obce Letonice
Název organizace dle registru MV ČR
Datum registrace
IČ
1.1.2014
65840968
Jméno a příjmení statutárního orgánu
Jiří Pecl- starosta jednoty
Bankovní ústav

Adresa NNO

OREL jednota Letonice
(pobočný spolek)
Počet členů (vedení /čl.základna/děti)

Osvobození 49, 683 35 Letonice
Tel.kontakt
E-mailová adresa
774051248
ji.pecl@seznam.cz
KB
č.účtu

7/88/57
Adresa na webové stránky
www.orelletonice.cz
107-2196780297/0100

Účel činnosti (dle stanov) : Provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, charitativních a sociálně výchovných aktivit i
dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a
dále pečovat o hmotný a nehmotný majetek.
Náměty, vize, připravované projekty do roku 2022 (co, kdy, za kolik) :
stavební úpravy a vybavení Orlovny Letonice - 2019-2021 / 2,264 mil.Kč
víceletý vzdělávací projekt - Sport pro zdravý venkov / 2018-2021 / 3,85 mil.Kč
Účetní hodnota majetku - stavby, pozemky, vybavení,.. (Kč) :
14,271 mil.Kč
Foto sportovišť :

Karate
Sport pro všechny - florbal, badminton, fitness, turistika, lezení na umělé stěně, tanec, lukostřelba

Sportovní odvětví (oddíly)

Členská základna, aktivity, financování

Soupis akcí pořádaných pro veřejnost
Turnaj ve stolním tenise
Závody dálkově řízených autíček
Vzdělávání- Draní peří
Zdravotní cvičení
Kurz první pomoci - zdravověda
Taneční kurzy - salza
Cestovatelské besedy
Orelský čuník
Draní peří 2018
Letonice v pohybu
Taneční zábava - sv.Hubert
Taneční kurz - salza
Sportovní ples
Taneční zábava - sv.Hubert

2016
2. projekty a aktivity

Př.č.1

2017
2018
2019

Vysvětlení : např. hody, ostatky, zábava, soutěže, projekty, vzdělávání, ..

3. rozpočet NNO

(tis.Kč)
2016
2017
2018

4. počet platících členů NNO

příjmy
846
825

výdaje
815
753

2016
2017
2018

do 18 let
50
57
57

nad 18 let
28
31
35

2016
2017
2018

do 18 let
100
400
400

nad 18 let
500
500
500

2016
2017
2018

A/N
A
A
A

rok
5. průměrná výše členského
příspěvku

rok
6.reprezentace obce

7. výroční zpráva

8. dotace z obce

9. dotace z jiných zdrojů

10. vlastní příjmy

2016
2017
2018

A/N
A
A
A

2016
2017
2018

(tis.Kč)
119
214
200

2016
2017
2018

2016
2017
2018

(tis.Kč)
510
394

(tis.Kč)
218
217

Evidenční karta neziskových organizací podporovaných z rozpočtu obce Letonice
Název organizace dle registru MV ČR
Datum registrace
IČ
7.1.2007
27052664
Jméno a příjmení statutárního orgánu
Ing. Jiří Pospíšil - předseda spolku
Bankovní ústav

PROCYON, z.s.
Počet členů (vedení /čl.základna/děti)

Adresa NNO

Nová 449, 683 35 Letonice
Tel.kontakt
E-mailová adresa
603219663
pospisil@pospisilsvejnoha.cz
KB Bučovice
č.účtu

5 / 16 / 0
Adresa na webové stránky
www.procyonletonice.cz
359366150207/0100

Účel činnosti (dle stanov) : poskytování obecně prospěšných činností v oblastech volnočasových aktivit mládeže, společenského a kulturního života
na venkově, ochrany životního prostředí a bezpečnosti obyvatel.

Náměty, vize, připravované projekty do roku 2022 (co, kdy, za kolik) :
dostavba volnočasového areálu - opláštěná a zastřešená kruhová ohrada / 2019 / 1,34 mil.Kč
víceletý vzdělávací projekt - Tvořivý venkov / 2016-2021 / 4,6 mil.Kč
Účetní hodnota majetku - stavby, pozemky, vybavení,.. (Kč) :
2,574 mil.Kč
Foto sportovišť :

lezení na umělé stěně
jezdectví, voltiž
fitkoloběh

Sportovní odvětví (oddíly)

Členská základna, aktivity, financování

Soupis akcí pořádaných pro veřejnost
Přívesnický tábor
Draní peří
Tvořivý venkov
Ukliďme Letonice
Ukliďme Letonice
Tvořivý venkov 2017
Letodiv - div.představení
Živý Betlém
Ukliďme Letonice
Tvořivý venkov 2018
Draní peří 2018
Oslavy sv.Huberta
Mistrovství v lezení na umělé stěně
Ukliďme Letonice

2016
2. projekty a aktivity

Př.č.1

2017
2018
2019

Vysvětlení : např. hody, ostatky, zábava, soutěže, projekty, vzdělávání, ..

3. rozpočet NNO

(tis.Kč)
2016
2017
2018

4. počet platících členů NNO

příjmy
846
825

výdaje
815
753

2016
2017
2018

do 18 let
0
0
0

nad 18 let
21
15
16

2016
2017
2018

do 18 let
100
400
400

nad 18 let
500
500
500

2016
2017
2018

A/N
A
A
A

rok
5. průměrná výše členského
příspěvku

rok
6.reprezentace obce

Vypracoval :

7. výroční zpráva

8. dotace z obce

9. dotace z jiných zdrojů

10. vlastní příjmy

Jméno a příjmení
Ing. Jiří Pospíšil

Dne
25.5.2018

A/N
A
A
A

2016
2017
2018

2016
2017
2018

2016
2017
2018

2016
2017
2018

(tis.Kč)
35,00
65,00

(tis.Kč)
73,45
77,50

(tis.Kč)
61,21
148,80

Podpis

Evidenční karta neziskových organizací podporovaných z rozpočtu obce Letonice
Název organizace dle registru MV ČR
Slunečnice-děti v pohybu, z.s.
Datum registrace
IČ
Adresa NNO
Počet členů (vedení /čl.základna/děti)
28.7.2017
6336345
Pod Kaplí 192, 683 35 Letonice
Jméno a příjmení statutárního orgánu
Tel.kontakt
E-mailová adresa
Adresa na webové stránky
Pavel Dostál
730672001
slunecnice.letonice@gmail.com www.slunecnice-letonice.cz www.ekofarma-slunecnice.cz
Bankovní ústav
FIO banka
č.účtu
2801280523 / 2010
Účel činnosti (dle stanov) : výchovná, vzdělávací, sportovní a kulturní činnost. Ochrana přírody a chov domácích zvířat. Podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže, vč.akcí pro veřejnost. Spolupráce s dalšími NNO.
Náměty, vize, připravované projekty do roku 2022 (co, kdy, za kolik) :
Hlavním cílem spolku je vyvíjení aktivit směřujících k výchově dětí a mládeže formou zájmových činností jako je sport, práce se zvířaty a jiných
volnočasových aktivit.
V roce 2018 jsou v plánu následující akce : (počet akcí dle vytíženosti)
- o prázdninách 1-2 dny - 18. a 19.8.: Ekotábor pro děti z Dolních Kounic – návštěva farmy Slunečnice – areál Procyon (spolupráce s Můj domov
- o prázdninách spolupráce na Přívesnickém táboru spolku Procyon - 6.8. - 10.8.2018 (1 osoba)
- podzim - zima - jaro 2018/2019: projekt Budoucí povolání na zkoušku - možnost dětí si vyzkoušet různé profese (např. účetní, kuchař - číšník,
Vize do budoucna:
- podzim - zima - jaro: přednáška pro děti a rodiče "bulemie a anorexie - zdravé stravování" nebo přednáška "o šikaně v kolektivu a boji proti ní"
- podzim - zima: nepravidelné hudební večery pro dospělé "O půl deváté" ve formě Oldies
V plánu je zapojení dětí, mládeže i dospělých do projektu farmy Slunečnice – chov domácí zvěře a péče o přírodu.
Zapojení dětí do sportovních aktivit, především do méně tradičních nebo „zapomenutých“ her a sportů: např. kuličky, baseball, basketball apod.
Spolupráce s dalšími subjekty jako Orel, Procyon, Myslivci, TJ, Svaz chovatelů, okolní farmy, apod.
Účetní hodnota majetku - stavby, pozemky, vybavení,.. (Kč) :
Foto sportovišť :

sport pro všechny
Sportovní odvětví (oddíly)

Členská základna, aktivity, financování

Př.č.1
Soupis akcí pořádaných pro veřejnost

2016
Spolupráce na Živém betlému
2. projekty a aktivity

2017
Dětské odpoledne na Orlovně
Sportovní odpoledne-minidiskotéka

2018

Letonická kuličkyáda

2019

3. rozpočet NNO

(tis.Kč)
2016
2017
2018

příjmy

4. počet platících členů NNO

rok
5. průměrná výše členského
příspěvku

2016
2017
2018
rok

6.reprezentace obce

2016
2017
2018

nad 18 let

0
3

5
6

do 18 let

nad 18 let

0
50

A/N
7. výroční zpráva

21,57

do 18 let
2016
2017
2018

výdaje

50
50

(tis.Kč)
8. dotace z obce

2016
2017
2018
(tis.Kč)

9. dotace z jiných zdrojů

2016
2017
2018

A/N
2016
2017
2018

(v Kč)
10. vlastní příjmy

2016
2017
2018

21,37

Evidenční karta neziskových organizací podporovaných z rozpočtu obce Letonice
Název organizace dle registru MV ČR
Tělovýchovná jednota Letonice, z.s.
Datum registrace
IČ
Adresa NNO
Počet členů (vedení /čl.základna/děti)
4.3.1992
42660521
U Hřiště 605, Letonice
Jméno a příjmení statutárního orgánu
Tel.kontakt
E-mailová adresa
Adresa na webové stránky
Michal Mihalík - předseda spolku
602381148
m.mihalik@tradops.cz
Bankovní ústav
ČS
č.účtu
1560694359/0800
Účel činnosti (dle stanov) :
Náměty, vize, připravované projekty do roku 2022 (co, kdy, za kolik) :

Účetní hodnota majetku - stavby, pozemky, vybavení,.. (Kč) :
Foto sportovišť :

4 500 000, Kč

fotbal
volejbal
nohejbal, tenis, stolní tenis

Sportovní odvětví (oddíly)

Členská základna, aktivity, financování

Př.č.1
Soupis akcí pořádaných pro veřejnost
Antonínské hody

2016
Antonínské hody
2. projekty a aktivity

2017
Antonínské hody
2018
2019
Vysvětlení : např. hody, ostatky, zábava, soutěže, projekty, vzdělávání, ..

3. rozpočet NNO

(tis.Kč)
2016
2017
2018

příjmy

rok
5. průměrná výše členského
příspěvku

8. dotace z obce

do 18 let
2016
2017
2018

rok
2016
2017
2018

200

A/N
A
A
A

2016
2017
2018

nad 18 let

2016
2017
2018

4. počet platících členů NNO

A/N
7. výroční zpráva

do 18 let

6.reprezentace obce

výdaje

2016
2017
2018

nad 18 let
1000

(tis.Kč)
354,00
200,00

(tis.Kč)
9. dotace z jiných zdrojů

2016
2017
2018
(tis.Kč)

10. vlastní příjmy

2016
2017
2018

1.3. Úkoly obce Letonice
Začít spolupráci v pracovní skupině pro realizaci Plánu obnovy vesnice a Plánu podpory sportu,.., jejímž
úkolem bude zejména :
- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů a kvalitní přípravu
sportovních talentů v rámci víceletých vzdělávacích programů společně s partnery
- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních a volnočasových
zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní a pohybové činnosti občanů
- věnovat zvýšenou pozornost kvalitě tělesné výchovy a sportu dětí ve škole jako důležitého
předpokladu vzniku a rozvoje celoživotního zájmů o sportování a zajistit provázanost sportovního
vzdělávání ve školách a neformálního sportování v NNO
- podporovat další provozovatele sportovních a volnočasových zařízení ke koordinované aktivní
činnosti
- zabezpečení kontroly účelného a efektivního využívání svých sportovních zařízení
- zabezpečovat finanční podporu sportu a volnočasových aktivit ze svého rozpočtu prostřednictvím
nové Metodiky financování
- snažit se lépe využívat silných stránek v oblasti sportu a volnočasových aktivit a urychleně reagovat
na stránky slabé :
SILNÉ STRÁNKY
1. Zájem obce o rozvoj a podporu sportu
2. Trvalá finanční, provozní a investiční podpora rozvoje sportu ze strany obce
3. Existence a činnost NNO v oblasti sportu
4. Poměrně široká škála sportovních a pohybových aktivit
5. Přiměřená kooperace mezi obcí a školou při využívání sportovních zařízení obce
6. Pro veřejnost volně přístupná vybraná otevřená sportovní zařízení
7. Pravidelné informace o sportovních zařízeních, subjektech, akcích a dění ve sportu na internetových
stránkách obce
SLABÉ STRÁNKY
1. Nevyjasněnost podílu podpory na financování péče o sport- chybí společná pravidla
2. Obtížné získávání některých informací o hospodaření sportovních subjektů, kterým
obec poskytuje dotace ze svého rozpočtu;
3. Slabá úroveň výuky tělocviku na místní ZŠ bez vazby na aktivity NNO v obci;
4. Zbytečná historická nevraživost a chybějící spolupráce mezi sportovními organizacemi
5. Nedostatek sportovních příležitostí a vyžití pro ženy, dívky, seniory – chybějící historie
6. Neúplná informovanost občanů o rozvoji sportu v obci pro specifické věkové/sociální
skupiny
7. Chybějící podrobná jednotná pasportizace sportovních zařízení
8. Chybějící přehled a systematičnost využívání sportovních a tělovýchovných zařízení (nejen ve
vlastnictví obce, ale i ostatních subjektů)
9. Malý počet kvalifikovaných trenérů, chybějící či nízká úroveň celoživotního neformálního vzdělávání
10. Chybějící manažerská podpora při přípravě a administraci dotačních projektů pro NNO a také
finanční zajištění v případě potřeby kofinancování a předfinancování větších projektů
11. Chybějící zájem z vedení obce na koncepčním řešení a nastavení rovných podmínek pro podporu
sportu a rozvoje lidských kapacit, např. organizací kulatého stolu, vytvoření pracovní skupiny
12. Nezájem o výstavbu dalších sport podporujících investic – prodloužení In-line dráhy, výstavba
cyklostezky do Bučovic a Němčan, kterou by využívaly děti na cestu do školy, občané do zaměstnání

2. Oblasti podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v obci
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má nově rozpracovanou Metodiku poskytování účelových
dotací z rozpočtu obce Letonice a uvědomuje si důležitost sdružování, od kterého se významnou měrou
odvíjí pocit sounáležitosti občanů se svou obcí.

2.1. Sport a pohyb dětí a mládeže
Pro zdravý rozvoj venkovského společenství je velmi důležité dát dětem nějakou smysluplnou činnost,
určit cíl, poskytnout pocit sounáležitosti s okolím a navodit pocit bezpečí. Pro svůj zdravý tělesný růst a
psychický vývoj nepochybně potřebují aktivní pohyb. Nejlepší způsob, jak jim tento pohyb nabídnout,
je formou her, které je budou bavit a skrytě rozvíjet. Jestliže je bude činnost bavit, budou pociťovat
štěstí a bude daleko snazší je motivovat k dalšímu pohybu. Časem si sami vytvoří návyk k pohybu a
budou ho vyžadovat a domáhat se ho. Je nezbytné se jim tedy neustále věnovat a jejich aktivní činnost
směřovat správným směrem a dle předpokladů dál rozvíjet. Díky této podpoře mohou být objeveny
nové sportovní talenty z řad dětí a mládeže.

2.2. Sport pro všechny
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a pohybové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatel. Bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Hlavním cílem je vytvoření co nejširší škály kvalitních a finančně dostupných možností sportovního
vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny, vyskytující se na území obce
Letonice. Náměty na rozšíření sportovních aktivit - Fitkoloběh, lukostřelba, Nordic-walking, jezdectví,..

3. Formy podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit
Všeobecná strategie sportu a tělovýchovy je formulována v nadřazených programových dokumentech
EU a ČR :
- chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života obce a jejích občanů, zohledňovat
společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v nich obsaženy
- vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí a možností a
podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící ve sportu a tělovýchově
- podporovat sport a tělovýchovu v těch jejich obsahových a organizačních formách, které umožňují
účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti
- při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice obce a současně reagovat na nové trendy
pohybu a sportu, při respektování specifických podmínek jak obce, tak regionu.
Obec Letonice díky svému okolí a historii nabízí kromě klasických sportů, uskutečňovaných ve
sportovních zařízeních, také ideální podmínky pro aktivní turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a díky
1.regionální hipostezce i hipoturistiku. Velkou výhodou je blízkost Národní přírodní rezervace Větrníky,
kde lze spojit příjemný 4 km pochod či jízdu na kole či koloběžce s prohlídkou významné Národní
přírodní památky. V současnosti nabízí místní sportovní zařízení širokou škálu nabídky sportovních
aktivit pro trávení volného času:
Tělocvična ZŠ a areál TJ - fotbal, nohejbal, stolní tenis, volejbal;
Víceúčelové vzdělávací a sportovní středisko Orlovna Letonice – bojové sporty, badminton, stolní
tenis, lezení na umělé stěně, fitness, taneční sál;
Volnočasový areál Procyon – lezení na umělé stěně, hipoturistika, koloběžky, in-line bruslení.

Významnou a v Letonicích doposud opomíjenou složkou podpory sportu, bude nově zavedené
společenské ocenění práce trenérů, pedagogů tělovýchovy a sportu, vedoucích volnočasových aktivit
a zdravotníků, kteří jsou vzorem pro další osoby, zejména pak pro mládež, která je tak motivována k
vlastnímu zapojení do aktivit.

3.1. Přímá finanční podpora
V rámci rozpočtu obce:
- pořízení, údržba a opravy sportovní zařízení venkovních hřišť v majetku obce
- běžná údržba, opravy a vybavení tělocvičny v areálu základní školy
- příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím obce, NNO a FO a dotace na kofinancování projektů v
souladu s nově zavedenou Metodikou poskytování účelových dotací z rozpočtu obce Letonice

3.2. Propagační forma podpory
- zveřejňování pořádaných sportovních a volnočasových akcí prostřednictvím webových stránek obce
www.letonice.cz, SMS zpráv, obecního zpravodaje a hlášení místního rozhlasu.

3.3. Koordinační a organizační forma podpory
- pomoc při navázání užší spolupráce sportovních a volnočasových klubů a organizací se ZŠ
- podpora klubům a organizacím při významných jednáních s potencionálními sponzory
- podpora při přípravě žádostí pro získávání dotací na projekty v oblasti sportu, pohybu a
volnočasových aktivit z jiných zdrojů (státní dotace, granty kraje, EU,…).
- spoluorganizace vzdělávacích a sportovních aktivit pro celou obce a okolí, se záměrem vytvářet
návyk provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu

3.4. Společenská forma podpory
Vyjádření uznání k práci v oblasti sportovní výchovy a využívání volného času formou nově zavedeného
každoročního ocenění týmů, jednotlivců, trenérů a vedoucích v rámci společných akcí či v rámci
reprezentačního plesu, jakož i zasloužilých činovníků ( vč.zápisu do Kroniky obce).

4. Způsob financování
Financování sportovních organizací je vícezdrojové :
Příjmy :
- příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu
- členské a oddílové příspěvky
- příspěvky příslušných svazů
- výnosy z vlastní hospodářské činnosti
- výnosy ze sportovní činnosti a vstupného
- podpora sponzorů

Výdaje :
- pořízení majetku a spotřebních předmětů
- zajištění sportovních akcí a sportovní přípravy (mzdy, cestovní náklady, telefony, webhosting, krmivo,
lékařské služby, kancelářské potřeby, ...)
- provoz a údržbu sportovních zařízení nebo jejich pronájem (energie a ostatní služby )
- pojištění majetku a odpovědnosti
- školení a kurzy

Provozní nálady NNO
za rok 2017
NNO
Kč/rok
Orel
289 060
Procyon
96 386
TJ
350000
SDH
50000
ZŠ
150 000
CELKEM
935 446

Podpora z rozpočtu obce / 2017
činnost kofinancování celkem
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
140 000
74 000 214 000
40 000
25 000 65 000
200 000
0 200 000
0
0
0
0
0
0
380 000
99 000 479 000

5. Personální zajištění sportovní politiky
K zajištění plnění cílů a aktivit výše uvedeného plánu, vč. úřední agendy vyplývající z přijetí
předkládaného Plánu podpory a rozvoje sportu v obci Letonice, je třeba vytvoření týmu, který bude
tvořený delegovanými zástupci jednotlivých sportovních organizací v rámci pracovní skupiny LIDSKÉ
ZDROJE (mládeže a sportu), jehož vedoucí bude zvoleným zastupitelem obce a bude zodpovědný za
tuto oblast rozvoje v rámci plnění cílů Plánu obnovy obce Letonice na období 2018-2022. Systémové
zajištění rozvoje sportu v obci Letonice bude podporováno obcí v rámci managementu projektů
pracovníkem obce.

Závěr
Plán podpory a rozvoje sportu, pohybových a volnočasových aktivit byl projednán a schválen na
zasedání Zastupitelstva obce Letonice dne 12.6.2018 usnesením č. 2/2018.
Je zveřejněn na webových stránkách obce Letonice http://www.letonice.cz/ nebo je dostupný ve
fyzické podobě na obecním úřadě. Tento plán se bude průběžně aktualizovat.

