Plán rozvoje sportu Obce Komařice na rok 2018 - 2025
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Komařicích 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.
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.
Na zpracování plánu se podíleli členové zastupitelstva obce za účasti SDH Komařice a Sedlo.

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 – zájmové, organizované nebo neorganizované pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení
nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školce – pohybové aktivity v rámci školní výuky. Primárním cílem není
dosažení soutěžních výsledků, ale zvládnuti pohybových činnosti, všestrannost a vytváření
kladného vztahu ke sportu.
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),
sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy).
Zastupitelstvo obce – poradní orgán rady (starosty) obce.

3. Obec Komařice
Obec Komařice se nachází v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji, zhruba 12 km jižně od
Českých Budějovic. Žije v ní 340 obyvatel. Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro pěstování
rekreačních sportů, jako je cyklistika, pěší turistika.
Základní informace o obci:
Status: obec
Organizační struktura:
Obec Komařice
• Zastupitelstvo
- Finanční výbor zastupitelstva
- Kontrolní výbor zastupitelstva
Počet obyvatel: 340 (k 31.12.2017)
Nadmořská výška: 485 m
Katastrální plocha (ha): 1022
Počet místních částí: 3
Názvy místních částí: Komařice, Pašinovice, Sedlo, Stradov
Adresa: Komařice 7, 373 14 Komařice
Telefon: 387 996 794
E-mail: komarice@volny.cz
ID Datové schránky: xqdb5px
WEB: www.komarice.cz

Počet
obyvatel
celkem
340

v tom podle pohlaví

v tom ve věku (let)

muži
173

0-14
62

ženy
167

15-64
213

65 a více
65

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. Veřejně přístupný sportovní
areál je hřiště, na kterém je možné hrát volejbal, nohejbal a tenis. Dále je zde koutek dětských
herních prvků.

5. Vize podpory sportu v obci
Obec podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Obec vytváří
občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti. Prioritou obce je postupně zrenovovat všechna svá
veřejně přístupná hřiště i dětské herní prvky. Rybníky v regionu mají především chovný charakter,
nejbližší letní koupaliště je přírodní koupaliště v Borovanech, které je pro občany naší obce snadno
dostupné. Obec má zájem na tom, aby v jejím veřejném prostranství vznikl dobře vypracovaný
orientační systém, který bude přehledný pro pěší i cykloturistiku. Obec se zaměří na vznik nových
odpočívadel, informační tabule, udržování a popř. vznik nových turistických cílů.
A. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti 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 turnajů na sportovištích 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. Síť cyklotras pro cykloturistiku a
značených tras pro pěší turisty, dostupné lokální cyklostezky.
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D. Organizovaný sport
Obec udržuje víceúčelové sportovní hřiště v každé místní části a herní prvky na dětských hřištích.
SDH Komařice a Sedlo se podílí na veřejně přístupných akcích v obci, a to nejen sportovních, ale i
kulturních a společenských.

E. Školní sport
V obci není zřízena Základní škola ani Mateřská škola. Děti mají k dispozici herní prvky na
místním dětském hřišti a využívají pro sportovní aktivity všechna sportovní zařízení obce (hřiště).
Děti z Obce Komařice a jejích částí dojíždějí do Základní školy a Mateřské školy v sousední Obci
Střížov, kde mají k dispozici zdejší hřiště na zahradě Základní a Mateřské školy.

6. Financování sportu z rozpočtu obce.
Obec podporuje ze svého rozpočtu rozvoj dětského hřiště a ostatního sportovního zařízení obce.
Hradí kompletní údržbu a provoz sportovních zařízení, která využívá pro svou činnost. Financuje
také údržbu a provoz veřejně přístupných sportovišť i s herními prvky pro děti.

7. Závěr
Plán rozvoje obce Komařice je v souladu se strategickými dokumenty mikroregionu Blanský les
Pomalší. Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.komarice.cz nebo
je k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Plán rozvoje sportu obce Komařice schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 30. 7. 2018.

