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1. ÚVOD
Plán podpory a rozvoje sportu obce Pustiměř je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o střednědobý dokument,
který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem tohoto dokumentu
je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.
Dokument popisuje, jaký je současný stav v oblasti sportu, pohybových a volnočasových aktivit v obci,
dále stanoví priority v oblasti sportu a opatření k jejich naplnění a dále nabízí možnosti financování.
Dokument vznikal v období únor–duben 2021. Jako zdroje dat byly použity dotazníky sportovních
spolků působících v obci, podklady poskytnuté obcí, statistiky ČSÚ, webové stránky obce a sportovních
organizací.
Plán podpory a rozvoje sportu obce Pustiměř je v souladu se sportovní strategií České republiky,
konkrétně se strategií Sport 2025 z roku 2016 a se strategickým dokumentem kraje, tj. Koncepcí
rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 z roku 2019.
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Obec Pustiměř se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Leží na úpatí Drahanské vrchoviny cca 5
km severovýchodně od okresního města Vyškova. Obcí protéká Pustiměřský potok. Do roku 1926
patřila k Pustiměři Zelená Hora, v roce 1942 se s obcí sloučily Pustiměřské Prusy.
Pustiměř je bývalou velkou zemědělskou obcí a najdeme ji nedaleko severovýchodního okraje města
Vyškov a západním směrem od dálnice D1. Obec se rozkládá pod jihovýchodními vrcholky Drahanské
vrchoviny a podél toku Pustiměřského potoka. Na severozápadní okraj obce navazuje les, který dál od
obce přechází v rozsáhlé lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. Západním směrem od obce je
na toku Pustiměřského potoka vybudován rybník Hradisko a severně nedaleko rybníka je významné
archeologické naleziště „Hradisko“. Severním směrem od Pustiměře v oblasti vojenského prostoru jsou
pozůstatky hradu Melice. V katastru obce, podél státní silnice směrem na Vyškov, najdeme památkově
chránění lipové stromořadí. Pustiměří prochází značená trasa lokální cyklotrasy vedoucí z Vyškova do
rekreační obce Plumlov a ke stejnojmennému zámku.
Pustiměř je jednou z nejstarších doložených osad na Vyškovsku. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1046. V historických listinách byla tehdy nazývána jménem Pustimir.
Věková struktura obyvatel k 1. 1. 2021:
celkem
počet obyvatel ve věku
0-14

15+

celkem

1842

317

1525

muži

906

164

742

ženy

936

153

783

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 2006-2021:
1 900
1 850
1 800
1 750
1 700
1 650
1 600
1 550
1 500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra
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Počty organizovaných dětí do 18 let a dospělých v jednotlivých subjektech:
Název spolku
Zaměření spolku
Členská
z toho do 18 let
základna
SDH Pustiměř

sportovní a společenské akce

TJ Pustiměř, z. s.

lezecký oddíl, lezení pro veřejnost

98

83

FK Pustiměř, z. s.

fotbalový klub, pořádání kulturních
akcí
rekreační sport, kulturní a
společenská činnost

121

62

spolek Freekulin

Zdroj: dotazníkové šetření

Počet sportovců a trenérů zapsaných do Rejstříku:
Název
IČ

Počet
Počet
sportovců trenérů
27020738
98
8
65840640
55
3
18164161
71
9

FK Pustiměř, z. s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pustiměř
TJ Pustiměř, z. s.

Zdroj: Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
A. ÚLOHA OBCE
Obec v souladu se zákonem o obcích ve své samostatné působnosti pečuje o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů. V souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi vytváří
podmínky pro uspokojování potřeb obyvatel, mimo jiné také v oblasti ochrany a rozvoje zdraví.
Konkrétní úkoly obce v oblasti sportu jsou dány zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dle
kterého má ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,



zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,



zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,



kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

B. ZÁKLADNÍ POJMY
1. SPORT, VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ ČINNOSTI – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické
6
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kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních
či rozvoj společenských vztahů.
2. SPORT PRO VŠECHNY – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
3. TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT NA ŠKOLÁCH – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností,
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
4. SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
5. SPORTOVNÍ AKCE – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
6. DOBROVOLNÍK A DOBROVOLNICTVÍ – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený
nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v
oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
7. NSA – Národní sportovní agentura – je ústřední správní orgán státní správy ČR, který přejal od
MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického
sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši
zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou
ke škole či zaměstnání (https://agenturasport.cz/).
8. REJSTŘÍK SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ –
informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích,
sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Správcem je Národní sportovní agentura
(https://agenturasport.cz/rejstrik)
a. SPORTOVEC – Sportovcem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném
kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní
organizace evidována.
b. SPORTOVNÍ ORGANIZACE – Sportovní organizací je pro účely Rejstříku právnická osoba
založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické
osoby činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných
spolků.
c. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ – Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu. Sportovní
organizace zapisují všechna sportovní zařízení, která užívají pro svou činnost v oblasti
sportu vyjma těch případů, kdy se jedná o užívání výjimečné, nahodilé či krátkodobé.
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d.

TRENÉR – Trenérem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném
kalendářním roce reálně vykonává trenérskou činnost, pro kterou je u sportovní
organizace evidována, a která je sportovní organizací uznána za trenéra.

C. CÍLE DOKUMENTU
Plán podpory sportu obce Pustiměř je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti
podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním
spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů.
Plán podpory sportu vychází ze strategického programu rozvoje sportu na krajské úrovni, tj. z Koncepce
rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 a ze Státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.

D. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU
Význam úlohy sportu, jež sehrává v životě nejen dětí a mládeže, ale celé populace nezastupitelnou
úlohu, je všeobecně znám a prezentován. Dopady sportu se úzce prolínají s i s dalšími oblastmi lidského
života.
ZDRAVOTNÍ DOPADY SPORTU, VLIV SPORTU NA ZDATNOST – aktivní trávení volného času formou
sportu či jakýchkoli pohybových aktivit pomáhá předcházet poklesu tělesné zdatnosti, růstu nadváhy
a obezity a zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti dětí a mládeže. Smysluplně trávený volný hraje
velkou úlohu v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
SPORT A REKREACE – sport, jako jeden z nejčastějších způsobů rekreace, je důležitou součástí životního
stylu. Aktivní odpočinek přispívá k vyšším pracovním výkonům a má celkově kladný vliv na lidský život.
SOCIALIZACE A SEBEREALIZACE – sport je také významný výchovný prostředek a působí na utváření
charakteru člověku a působí jako forma prevence sociálně patologických jevů mládeže. Sport rozvíjí
vědomosti a dovednosti, motivuje, vede k odpovědnosti, rozvíjí schopnost sebehodnocení a smyslu
pro povinnost. Prostřednictvím sportu se každý jedinec může seberealizovat, ať už v samotném
pohybu, v sociálním kontaktu či v jiných okolnostech, které při sportu vznikají.
VÝKONNOSTNÍ SPORT – SPORT formou fandovství je zdrojem zábavy pro širokou veřejnost. Působí jako
vhodný prostředek umožňující pěstovat v občanech pocity hrdosti a sounáležitosti vůči své obci.
Sportovní vzory mají pak motivační účinek pro sport dětí a mládeže.
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4. SOUČASNÝ STAV

A. ZAŘÍZENÍ A OBJEKTY PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY

Jedná se o budovy, hřiště, areály a další zařízení, která slouží ke sportovní činnosti na území obce.

6
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1

7

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování
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1. TRAVNATÉ A ŠKVÁROVÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Sportoviště se nachází po pravé straně silnice při vjezdu do obce. Původní hřiště bylo v roce 1983
zatravněno a rekonstruováno, současně bylo vytvořeno na vedlejším pozemku škvárové hřiště.
U kabin se nachází herní prvky pro malé děti, které jsou postupně doplňovány a obnovovány.
Vlastník:
Možné využití:
Cílové skupiny:
Četnost využití:
Zápis v rejstříku:

TJ Pustiměř, z. s.
kopaná
děti, mládež, dospělí
sezónní
ANO – travnaté fotbalové hřiště, škvárové
fotbalové hřiště

V příštích letech chystá obec rozsáhlejší investice do tohoto areálu a věří, že ve spolupráci s TJ
Pustiměř, z. s. a FK Pustiměř z. s. vznikne plnohodnotný víceúčelový areál, který bude sloužit všem bez
rozdílu sportovního zaměření. Za tím účelem byla v roce 2020 zpracována Územní studie s názvem
Sportovně relaxační areál Pustiměř, která se zabývá vybudováním uceleného víceúčelového centra v
obci. Areál má vzniknout v lokalitě současného travnatého fotbalového hřiště, škvárového hřiště a
přilehlých pozemků. Místo škvárového hřiště by mělo vzniknout travnaté fotbalové hřiště, na
současném travnatém hřišti atletická dráha, v rámci areálu dále lezecká stěna, workout a gymnastické
hřiště, hřiště na plážový volejbal, pumptrack, dále přírodní věž s chodníkem, rezervy pro další
sportoviště a zázemí pro sportoviště.

2. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM ZA ŠKOLOU
Víceúčelové hřiště je tvořeno sportovním hřištěm na míčové hry, běžeckou dráhu na 4 x 50 m s
doskočištěm do písku, přístřeškem na nářadí (tenisová síť, sloupky, …) a přístřešek na převlečení.
Provozovatelem hřiště je obec Pustiměř a je přístupné veřejnosti prostřednictvím rezervačního
systému. Během školního roku je hřiště od 8 do 15 hodin vyhrazeno pro potřeby školy. Sportoviště
slouží především k provozování míčových her (minikopaná, nohejbal, volejbal, tenis, badminton,
basketbal, florbal apod.). Z příslušenství jsou volně k dispozici fotbalové branky a basketbalové koše,
k zapůjčení je tenisová síť.
Vlastník: Obec Pustiměř
Možné využití: aktivní odpočinek, sport
Cílové skupiny: všechny věkové skupiny
Četnost využití: celoroční
Zápis v rejstříku: NE
3. DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY
Hřiště prošlo v roce 2019 celkovou úpravou, osazeny byly nové herní prvky.
Vlastník: Obec Pustiměř
Možné využití: aktivní odpočinek, volný čas
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí
Četnost využití: sezónně
Zápis v rejstříku: NE
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4. LEZECKÁ STĚNA
Lezecká stěna TJ Pustiměř, z. s. je umístěna v zrekonstruované bývalé tělocvičně. Jedná se o stěnu
9 metrů vysokou, která slouží pro trénink členů lezeckého oddílu, je také přístupná pro veřejnost.
Vlastník: TJ Pustiměř, z. s., Obec Pustiměř (tělocvična)
Možné využití: lezectví
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí
Četnost využití: celoročně
Zápis v rejstříku: NE
5. TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci areálu základní školy se nachází tělocvična, která je využívána žáky v rámci tělesné výchovy,
spolky a veřejností.
Vlastník: Obec Pustiměř
Možné využití: tělovýchovné aktivity
Cílová skupina: žáci základní školy, spolky, veřejnost
Četnost využití: celoroční
Zápis v rejstříku: NE
6. HŘIŠŤÁTKO U STUDÁNKY
Dřevěné herní prvky vybudované v roce 2020 u studánky v Melicích pro nejmenší děti.
Vlastník: Obec Pustiměř
Možné využití: Aktivní odpočinek, volný čas
Cílová skupina: děti
Četnost využití: sezónní
Zápis v rejstříku: NE
7. HŘIŠTĚ ZA OBECNÍM ÚŘADEM
Velká herní sestava, pružinové houpadlo, workoutová sestava.
Vlastník: Obec Pustiměř
Možné využití: aktivní odpočinek, volný čas
Cílová skupina: děti, mládež
Četnost využití: sezónní
Zápis v rejstříku: NE

Sportovní zařízení obce Pustiměř zapsaná v Rejstříku:
Název
Travnaté fotbalové hřiště
Škvárové fotbalové hřiště
Zdroj: Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
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B. CYKLISTIKA
Součástí sportovní infrastruktury jsou také cyklostezky a cyklotrasy. V těsné blízkosti katastru obce
Pustiměř prochází cyklotrasa č. 5222 „Biskupským Melickem“, která vede z Vyškova přes Radslavice,
Pustiměř, Zelenou Horu a Podivice do Brodku u Prostějova a přes Drysice zpět do Vyškova. Délka trasy
je cca 30 km.
Ve spolupráci obce Pustiměř a města Vyškova došlo v r. 2020 ke zpevnění polní cesty v úseku ze
spojovací cesty na Radslavice směrem do průmyslové zóny na okraji Vyškova. Došlo k bezpečnému
propojení obce Pustiměř s městem Vyškovem. Zpevněná polní cesta má podobu cyklotrasy a měří asi
2,2 km. Cesta je vhodná jak k rekreačním účelům, tak k dojížďce na kole do zaměstnání do Vyškova.
Turistická mapa katastru obce Pustiměř:

Zdroj: mapy.cz
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5. PARTNEŘI
Partnery sportu jsou subjekty, které v oblasti sportu a pohybových aktivit v obci spolupracují nebo by
podle tohoto plánu měly spolupracovat. Patří sem subjekty, jejichž předmětem činnosti jsou výhradně
sportovní aktivity, subjekty sportovní kategorie s přesahem do volnočasové oblasti a dále subjekty
zabývající se volnočasovými aktivitami včetně pohybových.
Subjekt

Sportovní odvětví

FK Pustiměř, z. s.
TJ Pustiměř, z. s.

kopaná
lezectví, cvičení

Rok
založení
1933
1933

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Pustiměř
spolek Freekulin
ZŠ a MŠ Pustiměř

požární sport

1882

rekreační sport
tělovýchovné aktivity
žáků

2019

Zázemí, které
subjekt využívá
fotbalové hřiště
bývalá tělocvična –
lezecká stěna
požární zbrojnice

Vlastník zázemí

sportoviště obce
tělocvična

obec
obec

TJ Pustiměř, z. s.
obec, TJ
Pustiměř, z. s.
obec

FK PUSTIMĚŘ Z. S.
Kořeny pustiměřské kopané sahají do roku 1933, kdy se členem okresního sdružení fotbalových
klubů stal Sportovní klub Pustiměř. Při sjednocovacím procesu tělovýchovných organizací v roce
1948 byl SK Pustiměř sloučen s TJ Sokol Pustiměř jako sportovní oddíl kopané TJ Sokol. Původní
hřiště bylo vybudováno na pronajatém pozemku vyškovského cukrovaru, vpravo od dnešní
autobusové zastávky na státní silnici směrem na Vyškov. V roce 1982 začalo zatravňování a
rekonstrukce dosavadního hřiště, na vedlejší ploše bylo zároveň budováno druhé škvárové hřiště.
Obě hřiště byla dokončena následující rok. V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení FK
Pustiměř, protože oddíl kopané byl z TJ Pustiměř vyčleněn. Kromě sportovní činnosti se zabývá také
pořádáním kulturních akcí pro veřejnost.
IČ 27020738
Sportovní odvětví kopaná
Cílová skupina děti, mládež, dospělí
Členská základna do/nad 18 let (rok 2020) 121/62
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 98/8
TJ PUSTIMĚŘ, Z. S.
Jedná se o sportovní organizaci, která v obci zajišťuje jednak pravidelné cvičení mládeže do 15 let,
vč. posilovacího cvičení na nářadí a jednak provozuje oddíl lezců. Lezci jsou aktivní v několika
dětských a mládežnických kategoriích od 6 do 19 let, v rámci oddílu působí také starší věkové
skupiny. Ke své činnosti využívá umělou lezeckou stěnu, která je přístupná i pro veřejnost.
IČ
Sportovní odvětví
Cílová skupina
Členská základna do/nad 18 let (rok 2020)
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku
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lezectví, cvičení
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PUSTIMĚŘ
Sbor dobrovolných hasičů v obci vznikl v roce 1882, ke své činnosti využívá požární zbrojnici
postavenou v roce 1977.
IČ 65840640
Sportovní odvětví požární sport
Cílová skupina děti a mládež, dospělí
Členská základna do/nad 18 let (rok 2018)
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 55/3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PUSTIMĚŘ, OKRES VYŠKOV
IČ
Sportovní odvětví
Cílová skupina
Členská základna do/nad 18 let (rok 2018)
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku

46271015
tělovýchovné aktivity žáků
žáci ZŠ
-

SPOLEK FREEKULIN
Spolek vznikl v roce 2019 a jeho účelem a posláním je zejména organizace otevřených setkání a akcí
v rámci rekreačního sportu, kulturní a společenské činnosti, úklidu veřejných prostranství a jiných
dobročinně zaměřených brigád.
IČ 08353981
Sportovní odvětví rekreační sport
Cílová skupina děti a mládež, dospělí
Členská základna do/nad 18 let (rok 2018)
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku -/-

B. SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Sportovní akce pro veřejnost jsou důležitou součástí života obyvatel obce nejen z důvodu zapojení se
do sportovních aktivit, ale také udržování komunitního způsobu života v obci. Přispívají také k rozvoji
cestovního ruchu v obci. Sportovní akce pořádají spolky působící v obci ve spolupráci s obcí.
Významné akce pořádané v obci:
Realizační
Název akce
subjekt
spolek Freekulin
volejbalový turnaj
SH ČMS – SDH
hasičské závody, noční soutěž
Pustiměř
TJ Pustiměř, z. s. turistické vycházky, výlety
FK Pustiměř, z. s. mistrovská utkání mládeže a
dospělých
spolek Freekulin
povánoční vycházka Melicama
Zdroj: Obec Pustiměř
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Cílová skupina

Partneři

děti, dospělí
děti, dospělí

Obec
Obec

děti, dospělí
děti, dospělí

Obec

děti, dospělí

Obec

Období
realizace
srpen

jaro,
podzim
prosinec
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6. ANALÝZA SWOT

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 a volnočasových aktivit
4. Pro veřejnost volně přístupná sportovní a volnočasová zařízení
5. Informace o sportovních zařízeních a sportovních subjektech na webových stránkách obce
6. Pravidelné informování obce o pořádaných akcích a dění ve sportu prostřednictvím
webových stránek obce, fb profilu obce a hlášení místního rozhlasu

SLABÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.

Chybějící sportovní infrastruktura – multifunkční sportovní areál
Víceúčelové hřiště za školou je na hranici životnosti
Chybějící smluvní vztah obce ke sportovnímu areálu ve vlastnictví TJ Pustiměř
Problematický vztah mezi TJ Pustiměř a FK Pustiměř

PŘÍLEŽITOSTI
1. Zapojení všech aktérů do přípravy společného multifunkčního areálu
2. Vzdělávání aktérů rozvoje, poradenství a manažerská podpora NNO ze strany obce při
přípravě strategií rozvoje a projektových žádostí, včetně administrace.
3. Výměna zkušeností jednotlivých partnerů.
4. Větší míra využívání poskytovaných podpor a dotací mimo podpory obce.
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7. STRATEGICKÉ CÍLE

Obec Pustiměř stanovila tři priority, které považuje za potřebné podporovat:
1. Sport dětí a mládeže
V rámci této priority bude podporována pravidelná činnost sportovních, tělovýchovných a dalších
spolků působících v obci, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu děti a mládež do 23 let, včetně
podpory sportu a pohybových aktivit na základní škole.
2. Sport pro všechny
V rámci této priority bude podporován sport zájmový, organizovaný i neorganizovaný a dále rekreační,
soutěžní i nesoutěžní pohybové aktivity obyvatel obce bez ohledu na věk, rasu, národnost,
společenskou třídu a pohlaví.
3. Kvalitní sportovní infrastruktura
V rámci této priority bude podporována sportovní infrastruktura, její budování, obnova, stejně jako i
správa sportovišť v obci, která jsou určena pro širokou veřejnost pro různé formy sportu a pohybových
aktivit.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita 1.
Sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže
Cíl
Cílem této priority je zejména motivování co nejširšího spektra dětí a mládeže
k zájmu o sport a utváření potřeby sportu jako běžné součásti zdravého způsobu
života, a to už od nejnižšího věku. Dále nabídka smysluplné zábavy formou
sportovních, pohybových a volnočasových aktivit na bezpečných a podnětných
sportovních plochách.
Záměry
obnova, údržba a zajištění bezpečnosti stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce,
jejich případná modernizace
podpora a utváření vhodných podmínek pro činnost subjektů působících v oblasti
sportu, pohybových a volnočasových aktivit pro děti a mládež
podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce
podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže
kofinancování projektů podporujících činnost a rozvoj sportovních aktivit dětí a
mládeže včetně pomoci s administrací a monitoringem projektů
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Priorita 2.
Cíl
Záměry

Priorita 3.
Cíl
Záměry

Sport pro dospělou a starší populaci – vícegenerační sportování a společenské
aktivity
Cílem této priority je vytváření vhodných motivačních programů, úprav prostor a
jejich specifické vybavení pro cílovou skupinu dospělých a starší věkové kategorie
obyvatel obce.
iniciace pořádaní sportovních akcí pro dospělé a starší věkové kategorie obyvatel
podpora sportovních a pohybových akcí pořádaných spolky z území obce (finanční
nástroj, poskytnutí vybavení, technické vybavení a služby)
spolupořadatelství sportovních a sportovně-společenských akcí
kofinancování projektů podporujících činnost a rozvoj sportovních aktivit pro
dospělé a starší věkovou kategorii obyvatel včetně pomoci s administrací a
monitoringem projektů

Sportovní infrastruktura
Cílem této priority je zajištění funkční a moderní sportovní infrastruktury pro
sportovní, pohybové a volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel obce.
budování chybějící sportovní a volnočasové infrastruktury pro všechny věkové
kategorie obyvatel
obnova, údržba a modernizace sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce
podpora budování, obnovy a údržby sportovních zařízení subjektů působících
v oblasti sportu, pohybových a volnočasových aktivit
kofinancování projektů jiných subjektů zaměřených na obnovu a budování
sportovních zařízení v obci včetně pomoci s administrací a monitoringem projektů
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8. OPATŘENÍ K NAPLŇOVÁNÍ – FORMY PODPORY
1. PŘÍMÁ PODPORA (FINANČNÍ)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení do
sportovních prostor ve vlastnictví obce



modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací obce


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí
příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z
rozpočtu obce třetím osobám
d) poskytovaná formou daru třetím osobám
2. NEPŘÍMÁ PODPORA


Údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám



Propagace sportovních akcí a informací z jednotlivých sportovních akcí na webových stránkách
obce, FB stránkách obce a v obecním zpravodaji


Možnost bezplatného využívání sportovišť a sportovního zázemí ve vlastnictví obce při
pořádání sportovních akcí

Financování sportovních organizací je vícezdrojové:
PŘÍJMY
- příspěvky a dotace státního a obecního 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, propagace,
kancelářské potřeby, ...)
- provoz a údržba sportovních zařízení nebo jejich pronájem (energie a ostatní služby)
- pojištění majetku a odpovědnosti
- školení a kurzy
18
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Obec Pustiměř poskytuje finanční podporu subjektům působícím v oblasti sportu a volnočasových
aktivit formou daru na základě podané žádosti. Každoročně rozděluje mezi spolky, které pravidelně
pracují s dětmi a mládeží, 200 000 Kč, z toho 150 000 Kč na činnost a 50 000 Kč na trenéry.
Finanční podpora formou daru získaná sportovními organizacemi od obce v Kč:
Subjekt
2019
2019
2020
2020
2021
činnost
trenéři
činnost
trenéři
činnost
TJ Pustiměř, z. s.
SDH
FK Pustiměř, z. s.

45 178
45 178
58 086

15 092
15 554
19 404

40 000
52 400
57 600

Zdroj: www.pustimer.eu
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13 300
17 423
19 152

46 460
56 580
46 920

2021
trenéři
15453
18 819
15 606
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9. PLÁNOVANÉ INVESTICE DO SPORTU
Obec plánuje pro nejbližší období tyto hlavní aktivity:
Priorita 3.

Sportovní infrastruktura

3.1

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ ARERÁL

Popis

Záměrem aktivity je vybudování uceleného víceúčelového centra obce, které bude
určeno k všestrannému využití pro co nejširší veřejnost. Areál vznikne v lokalitě
současného travnatého fotbalového hřiště, škvárového hřiště a přilehlých pozemků.
Místo škvárového hřiště by mělo vzniknout travnaté fotbalové hřiště, na současném
travnatém hřišti atletická dráha, v rámci areálu dále lezecká stěna, workout a
gymnastické hřiště, hřiště na plážový volejbal, pumptrack, dále přírodní věž s chodníkem,
rezervy pro další sportoviště a zázemí pro sportoviště.
Územní studie pro ohlášení stavby „Sportovně relaxační areál Pustiměř“, datum 02/2020
K realizaci jednotlivých částí dochází postupně, dle finančních možností a získaných
dotací. V roce 2020 byla u kabin nainstalována lanová dráha, přízemní trampolína a
pumptracková dráha. V plánu na rok 2021 je realizace šplhací lanové sestavy,
laminátového balvanu s lezeckými chyty, přírodní lezecké stěny, workoutového a
parkurového hřiště a hřiště pro plážový volejbal. V r. 2021 a r. 2022 je v plánu
rekonstrukce škvárového hřiště na travnaté fotbalové hřiště.
Národní sportovní agentura
Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj

Připravenost
a plán
realizace

Dotační
možnosti
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Priorita 3.

Sportovní infrastruktura

3.2

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA BÝVALOU DOLNÍ MŠ

Popis

Jedná se o vybudování hřiště pro menší děti v zahradě za bývalou dolní
mateřskou školou. Stávající herní prvky budou doplněny o další čtyři
nové – gymnastická trojhrazda, velký nerezový kolotoč, lezecký domek
a velká prolézací sestava.
Aktivita je součástí akce „Přístavba a změna užívání objektu MŠ na
knihovnu a ZUŠ Pustiměř, na kterou je zpracovaná projektová
dokumentace a vydáno stavební povolení, datum 04/2020
Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj

Připravenost a plán
realizace
Dotační možnosti

Obrazové přílohy aktivit 3.1 a 3.2 jsou zpracovány dle projektových dokumentací zpracovaných Ing.
Miroslavem Rozehnalem.
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Priorita 3.

Sportovní infrastruktura

3.3

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Popis

Jedná se o rekonstrukci víceúčelového hřiště za základní školou.
Z důvodu končící životnosti tohoto hojně využívaného sportoviště, je
v plánu jeho celková rekonstrukce – položení nového umělého povrchu
a řešení nového osvětlení.

Připravenost a plán
realizace
Dotační možnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj

Projektové záměry budou průběžně doplňovány na základě schválení orgány obce. Projektové listy se
zaměřením na sport jsou zahrnuty také v Programu rozvoje obce Pustiměř na roky 2021–2026.

22

