Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně
Cílem koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit (dále jen koncepce) by
měla být smysluplná podpora, jejímž smyslem a cílem je návrat dětí a mládeže od
konzumního života, televize, počítačů, zpět ke zdravému pohybu prostřednictvím sportu a
změně životního stylu.
Nedoceňovaný význam sportu pro formování osobnosti, zodpovědnosti ke kolektivu,
soudržnosti, fair play, zdravé ctižádosti a soutěživosti, pochopení významu přátelství a
v případě úspěšných sportovců i pozitivní vzory. Toto je důvod, proč přivést ke sportu i
sportování děti a mládež i nad rámec povinných hodin školního tělocviku i v jejich volném
čase tak, aby se sport stal běžnou součástí jejich volného času.
Projekt prorodinného města nemůže stát pouze na kultuře (divadlo, kino, výstavy apod.), ale
musí vytvářet podmínky pro zapojení pokud možno celých rodin do sportu a sportování.
Rozvoj sportu a sportování pro širokou veřejnost by mělo být komplexní za úzké spolupráce
se sportovními kluby, nikoli pouze podporou nahodilých akcí bez tradice a dalších
návazností, naopak by měly být významně podporovány akce tradiční. Pro zviditelňování
města je třeba dbát na zakládání a podporu rozvíjení tradic i s ohledem na zájem veřejnosti a
divácké zázemí.
Je neoddiskutovatelné, že oblast sportu ve městě Děčíně (dále jen město) žije svým životem,
význam sportu není doceněn a chápán jako základ obrovské odpovědnosti v mnoha
ohledech. Systematicky podporovaná oblast sportu jako systému využití volného času
obyvatel, propojení mládežnických aktivit s dospělými, plnohodnotně a chytře začleněná do
života města, postupem času dokazuje, že je významným prvkem pro potírání závislostí na
alkoholu, cigaretách, drogách, hracích automatech, počítačích, televizi, ale také prostředkem
pro výchovu ke zdravému způsobu života a prevence zdraví.
Sport ve městě je třeba chápat komplexně, tedy vnímat a podporovat sport vrcholový na
úrovni nejvyšších republikových soutěží, divácky významně navštěvovaných (kdy již ve
starém Římě platilo „chléb a hry“), ale také sportovní oddíly, které se otevírají veřejnosti a
mládeži poskytováním svých sportovních zázemí.
Je nezbytné oddělit podporu vlastního sportu od správy sportovišť v majetku města příp. v
majetku sportovních oddílů, vlastní vklad členů oddílu na svojí činnost, hodnotit přínos
sportovního oddílu pro shora naznačené aktivity a potřeby města, jeho propagaci, přínos pro
životní prostředí a krajinotvorbu apod.
Základem koncepce musí být nastavení systému, kterému budou všichni rozumět a který
vezme veřejnost a sportovci za svůj. Znamená to mluvit s lidmi, se sportovci, správci
sportovišť, představiteli klubů, prostě s těmi, kteří mají ve městě a v oblasti sportu vážnost a
respekt, za nimiž a jejích činností jsou vidět právě ty děti a mládež a špičkové výsledky
spojené s reprezentací města.
Dále je nutné vnímat, že tvorba systému podpory a její reálné fungování je uvědomění, že
sport v jakékoliv podobě je reálnou součástí života města, stejně jako jeho úprava, pořádek a
čistota, životní prostředí a další oblasti financované z rozpočtu města. Zde je potřeba
zdůraznit, že důležitým zdrojem financování a podpory sportu ve městě musí být finanční
prostředky poskytované systémově a účelově z rozpočtu města. Z níže uvedených

ustanovení je zřejmé, jak jsou vkládané a rozdělované finanční prostředky deklarované jako
podpora sportu již v rozpočtu města řádně pojmenovány a směřovány v souladu s jejich
určením. V koncepci je zmíněno, že bude nadále vhodné podporovat spolky (sportovní kluby
a jednoty) mající ve svém majetku sportoviště a zařízení poskytnutím dotací na jejich správu,
provoz a údržbu, pokud jsou řádně využívány. V této souvislosti nelze opominout řádnou
údržbu jako jeden z podstatných faktorů prevence zajištění bezpečnosti sportovišť. Tato
podpora bude do budoucna, ale úzce vázána jak na systematickou dlouhodobou podporu
činnosti mládeže, tak i na projekty zlepšující přínos pro životní prostředí, krajinotvorbu apod.
Na základě výše uvedených skutečností lze stanovit cílovými oblastmi pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Děčína:
A) Preferované, mediálně a divácky atraktivní sporty
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve
věku do 19 let.
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města
E) Volnočasové aktivity
A) Preferované sporty - podpora tradičních, mediálně a divácky atraktivních,
kolektivních sportů ve městě Děčín (basketbal, fotbal, hokej)
1) Vybrané druhy sportů např. basketbal, fotbal, hokej budou dále podporovány mimo
dotační rámec podpory podle písmena B) Sportovní činnosti mládeže. Mezi preferované
sporty budou zařazeny tyto vybrané druhy, potažmo jejich zástupci na základě níže
uvedených kritérií. Cílem tohoto vymezení je skutečnost, aby mezi preferované sporty
byly zařazeny hlavně tradiční kolektivní sporty, které jsou historicky úzce spjaty se
sportovně – společenským životem na území města Děčína a Podmokel. Snahou tohoto
členění je jednoznačně, transparentně podporovat sportovní kluby, které tvoří a budou
nadále tvořit páteřní oddíly v těchto odvětvích v systému sportovní výchovy mládeže od 6
do 19 let. Současně bude ale také dále zachována možnost, aby se mezi preferované
sporty dostaly i jiná odvětví sportu potažmo jejich zástupci, pokud by splnily níže
uvedená kritéria. Dalším nezpochybnitelným faktem je skutečnost, že předpokladem pro
zařazení mezi preferované sporty je to, že tyto vybrané sportovní oddíly realizují svoji
činnost ve sportovních zařízeních v majetku města. Tímto způsobem může město Děčín
garantovat optimální přípravu a výchovu mladých sportovců ve sportovních zařízeních,
na jejichž provozu a údržbě se finančně podílí. Nedílnou součástí podpory preferovaných
sportů je také souběžná podpora činnosti týmů dospělých. Zde se jedná především o
podporu divácky a mediálně atraktivních sportů. Sportovci v těchto sportovních klubech
náležitým způsobem reprezentují město Děčín v systémech svazových soutěží a tímto
způsobem se stávají sportovním vzorem pro nejmladší generaci. Hodné zřetele jsou
především účasti v republikových nejvyšších soutěžích typu národní liga, extraliga atd.
2) Podpora preferovaných sportů bude žadateli poskytnuta na základě zveřejněné výzvy,
doložené žádosti o dotaci a splněním základních kritérii a parametrů. Jedná se o tyto
oblasti sportovní činnosti:
A1) Podpora systematické dlouhodobé sportovní činnosti mládeže ve věku do 19 let
A2) Podpora divácky a mediálně atraktivních sportů.

Kritéria a základní parametry:
- příjemci dotace budou výlučně právnické osoby, které dlouhodobě úspěšně pracují
s dětmi a mládeží na území města Děčín,
- mají sídlo na území města Děčín,
- jedná se o kolektivní sport,
- zajišťují prostupnost mládežnických kategorií v posloupnosti přípravky, žáci, dorost a
dospělí,
- mládežnická základna registrované mládeže od 6 do 19 let v min. počtu 150 dětí a
mládeže ve spolku,
- prokáží působnost min. 5 trenérů s trenérskou licencí min. vyšší, než je základní stupeň
dané sportovní specializace dle příslušných svazových normativů u mládežnických týmů,
- účast mládežnických týmů ve vyšších svazových soutěžích, v posloupnosti okres, kraj a
národní soutěže,
- realizace sportovních aktivit na sportovištích v majetku Města Děčín, které má daný
spolek (sportovní klub) v majetkoprávním užívání (nejsou zde myšleny školní tělocvičny),
- mediálně a divácky atraktivní sport
B) Sportovní činnosti mládeže (přípravky, žáci, dorostenci, junioři) - podpora
systematické dlouhodobé činnosti mládeže do 19 let.
1) Základní podmínkou poskytnutí podpory je provozování sportovních a pohybových
aktivit jednotlivých spolků (sportovních klubů, jednot), jehož primární činností je
systematická dlouhodobá sportovní činnost mládeže ve věku do 19 let. Poskytnutá
podpora se týká především organizací, jejichž členové jsou registrováni příslušným
národním svazem a prokazatelným způsobem hradí členské svazové příspěvky.
Podmínkou je také vybírání členských klubových příspěvků ve výši minimálně 500,- Kč
za rok. Dalším sledovaným kritériem je povinná účast člena či družstva jednotlivé věkové
kategorie alespoň na min. pěti akcích zastoupených klubem (mistrovské utkání, závod,
turnaj) za poslední sportovní sezónu.
2) Podpora systematické dlouhodobé sportovní činnosti mládeže ve věku od 6 do 19 let
bude poskytnuta žadateli na základě zveřejněné výzvy, doložené žádosti o dotaci,
doporučené sportovní komisí. Konečné schválení dotace přísluší Radě města či
Zastupitelstvu města Děčín (podle výše navržené podpory do 50 tis. Kč RM a nad 50 tis.
Kč ZM).
C) Akce sportovního kalendáře – pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru
1) Dotace na konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce na základě hodnocení
sportovní úrovně, tradice, počtu zúčastněných a reprezentace města. Akce se musí
uskutečnit na území města. Akce musí splňovat kritérium divácky a mediálně přínosné
akce.
2) Podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru bude
poskytnuta žadateli na základě zveřejněné výzvy, doložené žádosti o dotaci, doporučené
komisí sportovní, po konečném schválení Rady města či Zastupitelstva města Děčín
(podle výše navržené podpory do 50 tis. Kč RM a nad 50 tis. Kč ZM)

D) Mimořádné podpora – nadstandardní reprezentace města
1) Určeno pro ocenění nejkvalitnějších sportovních výsledků a reprezentace města na
úrovni republikového mistrovství, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa či Olympijských
her. Jedná se především o doplnění podpory činnosti sportovních klubů, jejichž hlavní
náplní je systematická dlouhodobá sportovní činnosti mládeže ve věku od 6 do 19 let.
Tímto způsobem můžou získat podporu jednotlivci, družstva, týmy či kolektivy mládeže,
kteří získají právo reprezentovat na výše uvedených akcích.
2) Podpora nadstandardní reprezentace města bude poskytnuta žadateli na základě
zveřejněné výzvy, doložené žádosti o dotaci, doporučení komisí sportovní, po konečném
schválení Rady města či Zastupitelstva města Děčína (podle výše navržené podpory do
50 tis. Kč RM a nad 50 tis. Kč ZM).
E) Volnočasové aktivity
Financování volnočasových aktivit (sport a volný čas) je ve městě Děčíně primárně
zajišťováno prostřednictvím rozpočtu Domu dětí a mládeže p.o. (dále jen DDM).
Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, že žádost se netýká aktivit,
které jsou zajišťovány prostřednictvím DDM. Podpora se tedy týká skupin mládeže do 18
let, které provozují volnočasové a sportovní aktivity a nejsou registrovány ve sportovních
klubech či svazech.
2) Podpora pořádání volnočasových aktivit bude poskytnuta žadateli na základě
zveřejněné výzvy, doložené žádosti o dotaci, doporučení komisí sportovní, po konečném
schválení Rady města či Zastupitelstva města Děčína (podle výše navržené podpory do
50 tis. Kč RM a nad 50 tis. Kč ZM).

Veškeré dotace budou poskytovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Pravidla pro poskytování dotací upravují schválené Zásady statutárního města Děčín pro
poskytování účelových dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu.
Žádosti o výše uvedené účelové dotace můžou být předkládané na základě výzev, které
vyhlašuje statutární město Děčín prostřednictvím Odboru školství a kultury Magistrátu města
Děčín.
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