Plán rozvoje sportu města Deštná na období 2018 - 2025
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Deštné 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, 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 města, vedení TJ Sokol Deštná, ZŠ a MŠ
Deštná.
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.
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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.
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 města – poradní orgán starosty města.
3. Město Deštná
Město Deštná se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, zhruba 15 km severně od
Jindřichova Hradce. Žije zde 757 obyvatel. Poloha města nabízí příznivé podmínky pro rekreační
sporty, jako je cyklistika, pěší turistika, tenis, fotbal, a další.
Základní informace o obci
Status: město
Organizační struktura: Město Deštná – Zastupitelstvo (Finanční výbor, Kontrolní výbor)
Počet obyvatel: 757 (k 31. 12. 2017)

Nadmořská výška: 520 m

Katastrální plocha: 12,69 km2

Počet místních částí: 1

Názvy místních částí: Lipovka
Adresa: nám. Míru 65, 378 25 Deštná, Telefon: 384 384 291, 384 384 231, E-mail:
podatelna@destna.cz, ID Datové schránky: 979beu6, www.destna.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:

POČET OBYVATEL

690

695

2007

2008

Počet

757

726

734

742

767

770

779

774

754

757

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

obyvatel v tom podle pohlaví v tom ve věku (let)
muži
373

ženy
384

0-14
110

15-64
481

65 a více
166

Průměrný věk

43
2

4. Současný stav podpory sportu v obci
Město se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí na svém území ve
zdravý růst a psychický rozvoj osobnosti. Kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
Město v této oblasti vychází vstříc zájmům vlastních obyvatel. Vybudovala a spravuje sportovní
zařízení.
a) Dětské hřiště - veřejně přístupné obsahuje zastřešenou pergolu, několik herních prvků pro děti
0 – 12 let.
b) Workoutové hřiště, Stolní tenis, Pétanque a Badminton – veřejně přístupné.
c) Fotbalové hřiště s přírodní trávou – veřejně přístupné.
d) Tenisové hřiště – přístupné po domluvě se zástupci TJ Sokol Deštná.
e) Nohejbalové, Volejbalové hřiště – přístupné po domluvě se zástupci TJ Sokol Deštná.
f) Venkovní areál mateřské školy – hřiště je neveřejné.
g) Dětské hřiště v Lipovce – veřejně přístupné.
h) Tělocvična města – přístupná po domluvě na MěÚ.
i) Tělocvična školy – přístupná pouze žákům.
Město podporuje sport dětí v MŠ a ZŠ – plavání, bruslení. V zimě připravuje město běžkařské trasy.
V Deštné působí TJ Sokol Deštná, který se věnuje sportu v širším slova smyslu. V Sokole působí
několik oddílů – fotbal, volejbal, SPV, jóga, ZRTV, cvičení pro děti, aerobik, a další.
5. Vize podpory sportu ve městě
Město Deštná podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Město
vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti – sportovní dny, dětské dny, aj.
Prioritou města je výstavba víceúčelového sportoviště, dokončení streetbalového hřiště.
Město má v dlouhodobé zápůjčce 4 elektrokola, která dále půjčuje.
V Deštné je nedostatek příležitostí ke koupání, rybníky mají především chovný charakter, pro
přírodní koupaliště by bylo vhodné najít nový zdroj vody.
Další doplnění sportovišť: dráha pro in-line brusle, U rampa – skatepark, stroje na cvičení pro starší,
koordinace výstavby cyklostezky s okolními obcemi, místo pro parkur, místo pro sáňkování,
přístavba nebo přestavba tělocvičny + patro, umělé kluziště v místě nohejbalového kurtu, a další.
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 města.
Sport pro všechny.
Cíl je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové
kategorie žijící na území města. Město bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co
nejširší skupiny obyvatel.
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Sportovní infrastruktura.
Budováním a správou sportovišť město vytváří základní podmínky pro různé formy sportu. Role
města je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Cílem je zajištění kvantity i kvality sportovních
zařízení pro organizovaný i volnočasový sport. Město se zaměří na monitorování počtu a stavu a
kvality sportovišť, na přípravu nových projektů dle možností rozpočtu města a nabídky dotačních
programů.
Organizovaný sport.
Nositelem organizovaného sportu ve městě je Tělovýchovná jednota Sokol Deštná. Fotbalový oddíl
má v soutěži fotbalového svazu pouze mužstvo dospělých. Mládež pouze trénuje 1x týdně na hřišti
nebo v tělocvičně. Klub s přispěním města zajišťuje pro oddíly údržbu a správu fotbalového hřiště,
včetně zázemí, které finančně zajišťuje město. Oddíl gymnastiky se účastní nebo sám pořádá závody
ve sportovní gymnastice. Ostatní oddíly pouze cvičí nebo pořádají jednotlivé akce tipu turnaje.
Školní sport.
Město je zřizovatelem Základ školy a Mateřské školy Deštná. Děti mají k dispozici všechna
sportoviště ve vlastnictví města (herní prvky na zahradě mateřské školy, venkovní sportoviště,
tělocvičny ve škole i městskou.
6. Financování sportu z rozpočtu obce.
Město hradí kompletní údržbu a provoz sportovních zařízení, která využívá pro svou činnost TJ
Sokol, ZŠ a MŠ Deštná a široká veřejnost. Financuje také údržbu a provoz tenisového kurtu,
volejbalového kurtu, městské tělocvičny a veřejně přístupných sportovišť i s herními prvky pro děti.
Město poskytuje TJ Sokol Deštná dotace na činnost.
Dále město podporuje zapůjčením techniky a také dotacemi na činnost místní Sbor dobrovolných
hasičů, jehož členové se účastní závodů v požárním útoku.
Financování sportu skrze státní, krajské či jiné dotace.
7. Závěr.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.destna.cz, nebo je k dispozici
na městském úřadě.
Plán rozvoje sportu města Deštná schválilo zastupitelstvo města dne 24. 9. 2018 na svém 49. zasedání
usnesením č. 49/18/06.

David Šašek, starosta

Petr Janota, místostarosta
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