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Rada města předkládá návrh Plánu r02voje sportu města Příbram. Dle & 6 odstavec 2 zákona č.

1152001 Sb., zákon o podpoře spodu, vyplývá obcím povinnost zpracovat plán rozvoje sportu pro své

území. Tento plán rozvoje sportu vznikl ve Spolupráci se Sportovním zařízením města Příbram

školami a sportovními kluby.
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1. ÚvOD

Kraje a obce zabezpečují die zákona č. 1150001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění rozvoj sportu

pro všechny, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a

zabezpečují ze svého rozpočtu finanční podporu sportu.

Uvedený zákon ukládá obcím povinnost zpracování plánu rozvoje sportu pro své území a povinnost

zajišťovat jeho provádění.

Plán rozvoje sportu města Příbrami je zpracován ve smyslu 5 6, odst. 2 tohoto zákona.

Jedná se o otevřený dokument, který se může aktualizovat nebo měnit vzávislostí na možnostech,

prioritách a potřebách města Příbrami.

Cílem plánu rozvoje sportu je vymezení oblasti podpory sportu, stanovení priorit vjednotlivých

oblastech podpory sportu, stanovení opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany

města a určení prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu.

2. ZÁKLADNÍ PDJMY

Sport — jedná se o všechny formy tělesně činnosti, které si kladou za cíl rozvoj tělesné i psychické

kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování Sportovních výkonů ať už

rekreačně či v soutěžích všech úrovní.

Sportovní organizace, klub, spolek — právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je činnost v oblasti

sportu.

Sportovec —- každá fyzická osoba evidovaná u sportovní organizace, která v daném kalendářním roce

skutečně vykonává sportovní činnost.

Sportovní zařízení — objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně

nebo převážně pro provozování sportu.

Sport pro všechny _ zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,

rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru.

Významná sportovní akce — akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky,

zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.

3. ÚLDHA OBCÍ

V zajišťování sportu dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné

působnosti vytvářejí podminky pro sport, zejména:

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

bj 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.
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Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se

spoíupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,

respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak

v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a

s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých

občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání.

4. MĚSTO PŘÍBRAM

Město Příbram je obec s rozšířenou působností. Nachází se ve Středočeském kraji, asi 60 km

jihozápadně od Prahy. Rozkládá se pod úpatím Brd v nadmořské výšce 502 m. Městem protéká říčka

Lítavka. Počet obyvatel dosáhl v roce 2017 hranice 33 tisíc.

Rozloha r. 2017 33,41 km2

Adresa městského úřadu Tyršova 108, Příbram

NUTS I (stát) Česká republika

NUTS Il (region soudržnosti) Střední Čechy

NUTS III (kraj) Středočeský kraj

“““““

“W“

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
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s. ŘÍZENÍ A ORGANEZACE SPORTU MĚSTEM PŘÍBRAM

Oblast sportu je samosprávnou činností. Orgány města zabývajícími se oblasti sportu jsou

zastupitelstvo města, rada města a komise pro mládež tělovýchovu a sport, jako iniciativní a poradní

orgán rady města.

V rámci Městského úřadu Příbram řeší problematiku sportu Odbor školství, kultury a sportu, který

zároveň prostřednictvím koordinátora zprostředkovává komunikaci mezi radou města a komisí.

Město Příbram zřizuje příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram. Mezi hlavní náplň

služeb, které tato organizace zajišťuje je provozwání tělovýchovných a sportovních služeb a

provozovánítělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

s. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Město Příbram v rámci podpory a rozvoje sportu zřídilo příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení

města Příbram (dále jen „SZM“j. SZM Spravuje sportovní zařízení a areály, která jsou ve vlastnictví

města. Stará se nejen o sportovní a rekreační vyžití Obyvatel, ale i o chod, správu a údržbu

sportovních zařízení a areálů. Pod správu SZM spadá Aquapark, Zimní stadion, Sportovní hala, Areál

Nového rybníka, Skatepark, Hřiště Hlinovky a Hřiště pod Svatou horou.

Stávající stav:

. Aquapark — součástí aquaparku je vnitřní i venkovní plavecký bazén. Vnitřní plavecký bazén o

rozměrech 25mx14,5m s šesti plaveckými drahami je celoročně plně využíván nejen

k volnočasovým aktivitám, ale slouží i pro sportovní kluby k tréninku v rámci výkonnostního

sportu. Hojně jej využívají také školy a školky. Součástí vnitřního bazénu jSOu i tobogány,

sauna a vířivky. Pro malé děti je zde kdispozici dětský bazén se skluzavkou a vodním

chrličem. Venkovní bazén o velikosti 50mx25m sosmi plaveckými drahami je pak otevřen

v sezóně dle počasí od června do září. V areálu jsou k dispozici volejbalová hřiště a pro děti je

zde venkovní dětský bazének a hřiště spískovištěm. Součástí střediska plavecký bazén je

ubytovna hotelového typu (27 lůžek).

» Zimní stadion —- kdispozici jsou dvě zastřešené ledové plochy. Velká hala po rekonstrukci

Splňuje požadavky Ill-IF, a proto se vní konají i mezinárodní zápasy. Je plně využívána i

v rámci tréninku sportovních klubů vrcholového sportu. Malá hala je pak využívána pro menší

zápasy, tréninky a bruslení pro širokou veřejnost. Součástí stadionu je ubytovna hotelového

typu (38 lůžek), konferenční místnost, cvičební zrcadlový sál, zázemí a kanceláře SZM.

. Sportovní hala — víceúčelová hala, která je využívána ktrěninkům a zápasům sportů jako je

nohejbal, volejbal, basketbal, florbal. Vzhledem kjejim nevyhovujícím rozměrům byla

udělena výjimka pro nejvyšší soutěže (volejbal a házená).

. Areál Nového rybníka — rekreační areál, jehož součástíje minigolf, fotbalové hřiště pro malou

kopanou, volnočasové hřiště, skatepark, streetworkout, vodní atrakce, inline dráha,

Rákosníčkovo hřiště.

. Hřiště Hlinovky — opíocené víceúčelové venkovní hřiště, které lze vzhledem ke stavu povrchu

využít v rámci volnočasových aktivit pro basketbal, házenou, volejbal či malou kopanou.

. Hřiště pod Svatou horou — vícaúčelové sportoviště, které prošlo v letech 2010 — 2013

rekonstrukcí. Nabízí fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, házenou, basketbal, in-line dráhu,

dva tenisové kurty, doskočiště pro skok daleký a běžecké dráhy.
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Cílový stav:

. Aquapark — začátek celkové rekonstrukce vnitřního i venkovního plaveckého bazénu je

naplánován na březen 2019.

. Zimní stadion — oprava střechy velké haly zimního stadionu, rekonstrukce šaten malé haly

zimního stadionu, rekonstrukce vstupní vrátnice, rekonstrukce zrcadlového sálu,

rekonstrukce kanceláří a zázemí SZM, rekonstrukce vstupních dveří do zimního stadionu a

protipožárních dveří, kamerový systém v malé hale.

. Sportovní hala — rekonstrukce kanceláří, kamerového systému. Hala má nedostačující

velikostní podmínky pro sporty jako je házená, atletika, volejbal — pouhé rozšíření hrací

plochy nestačí; hala nevyhovuje ani rozměry do výšky.

- Areál Nového rybníka — zpoplatnění vstupu do areálu, vybudování volejbalového hřiště,

nových chatek, rekonstrukce fotbalového hřiště, kamerový systém.

. Hřiště Hlinovky — nové oplocení hřiště a umělého trávníku.

. Hřiště pod Svatou horou — celé sportoviště prošlo rozsáhlou revitalizací v letech 2010 — 2013,

a to ve dvou etapách. SZM je provozovatelem hřiště od 1. března 2018. Cílem je udržet

stávající stav, tzn. provádět běžné opravy a údržbu dle potřeby a dále zpoplatnit vstup na

hřiště.

7. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní sportovní program je nedílnou součástí výchovy mladého člověka a bývá přirozenou součástí

programu školy. Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro jejich zdravý tělesný růst a psychický vývoj.

V souvislosti s úbytkem přirozeného pohybu dětí pokračuje pokles zdatnosti a pohybové gramotnosti.

Tělocvičny a hřiště základních škol jsou využívána nejen v rámci výuky, ale i širokou veřejností a

sportovními spolky a organizacemi.

Město Příbram zřizuje 7 základních škol:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,

Základní škola, Příbram — Březové Hory, Prokopské 337,

Základní škola, Příbram Il, Jiráskovy sady 273,

Základní škola, Příbram Vll, 28. října 1,

Základní škoía, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace,

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75,

Waldorfská škola Příbram — mateřská škola, základní škola a střední škola.

Stávající stav:

' Základní škola pod Svatou Horou, Příbram — dvě tělocvičny rozdílných velikosti s dostatečným

zázemím (šatny, sprchy, toalety). Větší tělocvična S rozměry basketbalového hřiště je

využívána k výuce tělesné výchovy — zejména sportovních míčových her — basketbal, volejbal,

florbal, sálová kopaná a badminton. Menší tělocvična srozměry volejbalového hřiště je

využívána k výuce tělesné výchovy — sportovní hry a gymnastika. Obě tělocvičny jsou denně

pronajímány vodpoledních hodinách volejbalovým oddílům ktréninkům a mistrovským
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zápasům (včetně víkendů). Ve večerních hodinách jsou pronajímány veřejnosti. V roce 2017

proběhla oprava střechy tělocvičen. Škola využívá také sportovní hřiště pod Svat0u Horou,

Příbram.

0 Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopské 337— tělocvična 39mx19m, která je plně

využívána až do večerních hodin. O víkendech se zde konají mistrovská utkání v basketbalu a

futsalové turnaje. Malý gymnastický sál 9mx9m využívá škola kvýuce, vodpoledních a

večerních hodinách ho pronajímá sportovním organizacím. Školní hříště nabízí fotbalové

hřiště 50mx30m, běžecký ovál 190m a víceúčelové hřiště na volejbal a streetbal. Ovál je

široký pouze 2m 5 provizorním pískovým povrchem, který je nyní v havarijním stavu.

VíceúčeIOvě hřiště s vodopropustným asfaltovým povrchem je již dlouhodobě také

v havarijním stavu. Je hojně využíváno jak samotnou školou, tak k tréninkům žákovských

fotbalových družstev 1.FK Příbram, a.s. i dalšími sportovními oddíly. Vroce 2016 proběhla

rekonstrukce umělého travnatého povrchu na školním hřišti.

» Základní škola, Příbram ||, Jiráskovy sady 273 -— tělocvična s rozměry lOmeDm, která je plně

vytížena výukou tělesné výchovy a vodpoledních a večerních hodinách je pronajímána

sportovním oddílům i veřejnosti. Školní hřiště srozměry 20mx40m je využíváno pouze

školou. V letních prázdninových měsících je otevřeno pro veřejnost.

- Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 — má dvě tělocvičny, které využívá kromě školy i

veřejnost a ostatní organizace. Dále se v areálu školy nachází nové hřiště vhodné pro atletiku,

malou kopanou, házenou, odbíjenou. Využíváno je pouze školou.

a Základní škola, Příbram Vll, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace — má dvě tělocvičny,

které byly v roce 2016 zrenovovány a venkovní hřiště. Obojí je využíváno školou a

vodpoledních hodinách se pronajímá. V době hlavních prázdnin je hřiště přístupné

veřejnosti.

. Základní škola, Příbram Vlll, Školní 75 — tři tělocvičny, běžecký tunel, dvě menší hřiště

sumělou trávou na nádvoří školy a hřiště za školou s umělým povrchem na košíkovou,

volejbal a tenis. Další hřiště S umělou trávou se využívá jako fotbalové. Součástí školy je i

bývalé atletické hřiště, které udržují rodiče a využívá ho i veřejnost. Tělocvičny se

vodpoledních i ve večerních hodinách pronajímají a o víkendech se zde konají tréninky,

utkání, zápasy SK SPARTAKU Příbram, spolku, Hokejového klubu HC Příbram, z.s., 1.FK

Příbram, a.s. a dalších. Běžecký tunel využívají například Sportovní Klub Sporting Příbram, z.s.

nebo PŘÍBRAM BDBCATS z.s.. Nyníje sportovní zařízení díky projektu : Norských fondů dobře

vybaveno (branky, koše, sítě, míče).

' Waldorfská škola Příbram -— mateřská škola, základní škola a střední škola - tělocvična o

rozloze 287m2 s kompletním sociálním zázemím, která je využívána nejen pro výuku a školní

akademie, ale i pro prezentace a divadelní představení. Zároveň je tělocvična pronajímána

různým sportovním klubům (např. TJ Baník Příbram, z.s., SK SPARTAK Příbram, spolek, CK

Příbram, z.s. aj.). Venkovní hřiště v areálu školy slouží spíše pro rekreaci žáků 0 přestávkách a

školní družině. Pro výuku je využíváno hřiště pod Svatou Horou. Vletošním roce byla

opravena podlaha tělocvičny.

Cílový stav: '

a Základní škola pod Svatou Horou, Příbram — plánuje výměnu prosklených stěn tělocvičen,

která je přislíbena zřizovatelem školy na hlavní prázdniny školního roku 2018/2019. Po této

výměněje plánována oprava podlah v obou tělocvičnách.

. Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 — v roce 2018 je píánovaná

profesionální údržba travnatého povrchu na školním fotbalovém hřišti. Je potřeba vybudovat

nebo dokončit odpovídající umělohmotné povrchy na školním hřišti, běžecký ovál, hřiště na

volejbal a sektor pro skok daleký.
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0 Základní škola, Příbram ||, Jiráskovy sady 273 — v současnosti jsou dostačující pouze běžné

opravy a údržba.

. Základní škola, Příbram Vll, 28. října 1 — v tělocvičnách je potřeba vyřešit problém s akustikou

a především svlhkostí, která je nyní řešena pouze provizorně nucenou ventilací. Venkovní

hřiště má pouze částečné oplocení a nemá zázemí (šatny, toalety, sprchy).

. Základní škola, Příbram Vll, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace - u venkovního hřiště

chybí hygienické zázemí. Je potřeba vybudovat hřiště pro 1. stupeň, doskočiště a dráhu na

krátké tratě.

. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 — vtělocvíčnách je potřeba vyměnit opakovaně

zbroušené a natřené parketové podlahy. Chybí ozvučení a topení je nedostatečné. ! přes

správnou údržbu umělé trávy ji bude nutné kvůli opotřebení vyměnit za novou. Venkovní

hřiště by se mohla pronajímat po vybudování sociálního zázemí a šaten. Škole chybí atletický

ovál a nově oplocení.

. Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola — v současné době

jsou dostačující běžně opravy a údržba dle potřeby.

8. SPORTOVNÍAREÁLY

Město Příbram disponuje kvalitními sportovními areály, které jsou plně využívány pro provozování

sportovní činnosti především fotbalu. Jedná se o sportovní areál SK SPARTAK Příbram a Stadion Na

Litavce.

Stávající stav:

» SK SPARTAK Příbram — majitelem objektu je ívlěsto Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram | a

provozovatelem je spolek SK SPARTAK Příbram, Žižkova 694, 261 01 Příbram ||, IČO:

61904899. SportOvní areál zahrnuje hlavni dolní hřiště spřírodním trávníkem, tréninkové

horní hřiště spřírodním trávníkem, hřiště s umělým trávníkem lll. generace Sosvětlením,

malé pískové hřiště. Za provozní a technické podmínky užívání hracích ploch a za opravy a

údržbu zodpovídá provozovatel.

. Stadion na Litavce - majitelem objektu je Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram l a

provozovatelem je subjekt 1.FK PŘÍBRAM a.s., Legionářů 400, 261 01 Příbram vn, IČO:

28410491. Sportovní areál zahrnuje tři kvalitní travnatá hřiště a jedno sumělou trávou.

Stadion na Litavce splňuje kriteria UEFA a FIFA a proto je využíván v rámci vrcholového

sportu.

Cílový stav:

- V nejbližší době se ve sportovních areálech neplánují větší investice. Provozovatelé budou

provádět běžné opravy a' údržbu dle aktuálních potřeb a provozního řádu.

9. OSTATNí SPORTOVIŠTĚ A MÍSTA |< VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM

Město Příbram má vybudovanou kvalitní a dostupnou občanskou vybavenost, v rámci které mohou

svoji činnost provozovat jednotlivci a organizované i neorganizované skupiny občanů; např. prostory

Sokolovny, volně dostupná dětská hřiště či lesopark a naučné stezky. Zelená páteř města je

odpočinkovou oblastí protínající celé město od severu k jihu. Do oblasti spadá areál Nového rybníka,
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klidová zóna na Rynečku a oblast zakončují rybníky Hořejší a Dolejší obory. Po celé délce páteře vede

upravená cyklostezka.

Současný stav:

. Sokolovna (ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Příbram, Gen. R. Tesaříka, 261 01 Příbram

|, nfo: 42726077) — velký sál o rozměrech 24mx14m je vhodný pro všechny pohybové aktivity

(mimo kopané a házené) i kulturní akce, k němu přilehlé přísálí 18mx8m je využíváno

gymnastkami. Malý sál o rozměrech 22mx12m byl vybudován pro míčové hry mimo kopané.

Gymnastický sál s rozměry 16mx8m je určen pro gymnastiku a gymnastické nářadi je zde

zabudováno trvale. Dva zrcadlové sály o ploše 9mx5m jsou využívány malými kolektivy (balet,

jóga, tajči, tanec atd.). Prostory dětského klubu o velikosti 16mx15m jsou umístěny

v suterénu a slouží k cvičení (děti od 6 měsíců do 6 let věku). Všechny uvedené prostory mají

vlastní nářad'ovny, šatny a sociální zázemí včetně sprch. Prostory Sokolovny v týdnu využívají

dopoledne základní a střední školy a odpoledne děti a mládež organizovaní vTJ Sokol. Ve

večerních hodinách jsou prostory využity pro rekreační sport malých kolektivů. Sokolovna je

plně využita i o víkendech.

0 Dětská hřiště — jsou vybudována či opravena dle norem Evropské unie. Provozovatelem

těchto hřišť jsou Technické služby města Příbrami, které jsou zodpovědné za jejich stav,

bezpečnost a údržbu.

. Workoutový park Příbram - hřiště sfitness prvky pod parkovištěm aquaparku, obsahuje

veškeré druhy žebřin a Monkey Baru, hrazdy v různých výškách, trojitá bradla či W BAR pro

uchycení gymnastických kruhů. Doplňkem jsou rovné lavice, otočné lavice a stolky ve dvojím

provedení. Posledním prvkem je samostatná dvoumetrové hrazda.

' Klidová zóna Ryneček — herní i sportovní areál zároveň. Vedle dětských herních prvků (např.

lanová pyramida se skluzavkou, provazochodec či domečky nazvané Laboratoř a Skřítek) jsou

zde umístěny i cvičební prvky pro seniory nebo rodiče s dětmi (např. brusle, běžecké lyže,

váha, koník, bradla nebo kolo či kormidlo).

. Lesopark Litavka — součástí tohoto místa určeného k rekreaci a odpočinku je vybudovaná

naučná stezka s dvanácti informačními tabulemi.

» Lesopark Padák — součástí lesoparku je naučná stezka sjedenácti zastaveními, které

seznamují S funkcemi krajiny a lesa v ekosystému.

Cílový Stav:

. Sokolovna — budova Sokolovny je v dobrém stavu. Do budoucna bude vybudováno

vsuterénu rehabilitační centrum pro děti a členy Sokola a bude provedena rekonstrukce

plotu a hradby směrem do parku Zátiší ke hřbitovu. Nadále se pokračuje na odstraňování

zemní vlhkosti a plánuje se vrátit původní vzhled vstupního portálu.

. Dětská hřiště — Technické služby průběžně provádí inventuru všech dětských hřišť se starými

průlezkami. Místa s herními prvky, která jsou dětmi využívána, budou natřena a opravena.

Ostatní zničené a nevyužité herní prvky budou odstraněny.

' Workoutový park Příbram — fitness prvky — hříště bude udržováno ve stávajícím stavu

prováděním běžných oprav a údržbou dle potřeb.

. Klidová zóna Ryneček — Technické služby udržují stávající stav prováděním běžných oprav a

údržby dle potřeby.

' Lesopark Litavka — veškerý potenciál lesoparku využít k provozování volnočasových a

sportovních aktivit.

. Lesopark Padák — potenciál lesoparku se nabízí využít nejen pro zimní sporty, ale i pro letní

sporty a volnočasové aktivity.

. Cyklotrasy a cyklostezky — město Příbram plánuje vybudovat další cyklotrasy a to Litavka —

Kozičín (délka 1 km) a Drkolnov — Bohutín (délka 1,8 km). I přes vytvoření dalších cyklotras

7



_

jich není ve městě dostatek. V Příbrami je nedostatek vybudovaných cyklostezek, které by

navazovaly např. na cyklostezky v Brdech či spojovaly město s okolními památkami.

10. OBLASTi PODPORY SPORTU A JEJICH PRIDRITY

Město Příbram podporuje především následující oblasti sportu.

- Sport dětí a mládeže — podpora organizované i neorganizované tělesné činnosti, která

harmonicky Ovlivňuje tělesnou a psychickou kondici, rozvíjí společenské vztahy a upevňuje

zdraví. Sport slouží jako výchovný prostředek a účinná forma prevence patologických jevů

v chování dětia mládeže.

. Sport pro všechny — podpora organizovaného i neorganizovaného sportu a pohybové

rekreace, která je určena široké veřejnosti, a vytváří tak sociální vazby, rozvíjí společenské

vztahy a ovlivňuje psychickou a tělesnou kondici obyvatel.

. Vrcholový a výkonnostní sport — podpora a zkvalitnění systému přípravy talentů a sportovců

organizovaného Sportu na vrcholové a reprezentační úrovni.

» Sportovní infrastruktura — podpora budování kvalitní, moderní a dostupné sportovní

infrastruktury nejen pro širokou veřejnost, ale i pro sportovní spolky a organizace

vrcholového sportu.

11. FINANCOVÁNl A PODPORA SPoRTU

Město Příbram poskytuje finanční podporu sportu zejména prostřednictvím své investiční činnosti a

prostřednictvím dotačních programů. V rámci dotačních programů podporuje nejen sportovní spolky

a organizace, ale i jednotlivce a tělesně postižené občany. Zároveň město poskytuje i nepeněžní

podporu sportu, např. formou propagace sportu.

. Přímá finanční podpora — rekonstrukce a opravy sportovních zařízení a areálů, sportovní

vybavení zařízení a údržba jednotlivých sportovních zařízení.

. Dotační programy - vyhlášeny na daný kalendářní rok, zahrnují zejména podporu sportu dětí

a mládeže, sportu pro všechny a sportovní činnost reprezentantů České republiky. Dotačními

programy jsou Vrcholový a výkonnostní sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové

sportovní akce a Reprezentant ČR.

. Nepřímá podpora — propagace sportovních akcí.

12. ZÁVĚR

Město Příbram je město svelkým potenciálem pro pohybové aktivity a sport pro všechny. lniciuje

podnícení zájmu 0 sport jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Přesto, že se město

snaží nabízet Spoustu volnočasových aktivit, je zde patrný nedostatek kvalitních hřišť a sportovišť.

Sportovní spolky a organizace i neorganizované skupiny sportovců jsou nuceny využívat školních

tělocvičen, hřišť a dalších více či méně vhodných prostor, které jsau díky tomu přetížený. Chybí zde

např. atletické hřiště, které by svými rozměry splňovalo kritéria pro tréninky a závody ve vrcholové

atletice, halové prostory, kde by se mohly provozovat sporty jako volejbal a házená bez udělené

výjimky, pro malé neorganizované skupiny sportovců dostatek vhodných a finančně dostupných

prostor pro cvičení aj.
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V následujícím období je proto i nadále nutné zjišťovat zájmy obyvatel, Sportovních spolků a

organizací a jejich spokojenost se stávajícími službami, např. formou anket, dotazníkových šetření či

veřejných besed. Tyto informace budou zahrnuty do provozních plánů, plánů oprav a investičních

plánů. Vzhledem k tomu, že město Příbram chce nabídnout svým občanům k pohybu a Sportu ještě

lepší podmínky a zároveň zajistit stabilitu celé sportovní infrastruktury ve všech jejich složkách, bude

dalším krokem zadání zpracování Strategického plánu rozvoje sportu ve městě Příbram.

Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram

Plán rozvoje sportu města Příbram byl schválen zastupitelstvem dle usneseníč.xxx/2018/ZM ze dne

18.06.2018.

V Příbrami dne

Ing. Jindřich Vařeka Mgr. Alena Ženíšková

starosta města Příbram 1. místostarostka města Příbram
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