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1. ÚVOD
Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. k povinnostem obce.
Město Varnsdorf se spolupodílí nejen na financování sportu a sportovních zařízení, ale
zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města a kontroluje efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů. Sport a veškeré pohybové a volno-časové aktivity jsou
nedílnou součástí života ve městě.

Město Varnsdorf deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim sport umožnit ve
všech formách a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a
realizací vlastní sportovní politiky a zřízením Komise pro tělovýchovu a sport, poradního
orgánu RM pro oblast sportu, tělovýchovy a volného času. S ohledem na široké spektrum
provozovaných sportů město Varnsdorf garantuje všem svým občanům rovný přístup ke
každému sportu (neexistence tzv. prioritních sportů).

Město Varnsdorf se současně veřejně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany
vhodné podmínky pro sport a sportovní volno-časové aktivity. Uvědomuje si nezastupitelnost
úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak mládeže a dětí. Vnímá sportování a
smysluplné využití volného času jako účinnou formu primární prevence sociálně
patologických jevů.

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf je realizována ve čtyřech klíčových
oblastech:

 Volno-časové aktivity mládeže a obyvatel města.
 Výkonnostní sport.
 Grantový program města.
 Investice města do rozvoje sportovišť.
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2. KONCEPCE podpory sportu a volno-časových
aktivit města Varnsdorf

2.1 Volno-časové aktivity mládeže a obyvatel města
Podpora sportu a volno-časových aktivit obyvatel patří ke strategickým cílům každého
města. V rámci prevence kriminality má sport obyvatel a zejména mládeže nezastupitelnou
roli. Jako hlavní v této oblasti je třeba vnímat zvýšenou podporu pravidelných aktivit oproti
jednorázovým akcím. Tato podpora je realizována vytvářením vhodných materiálních
podmínek pro pravidelnou činnost (více kapitola „Výkonnostní sport“). Samozřejmě i
jednorázové akce patří k životu a koloritu města. Jejich podpora bude realizována výlučně
grantovým programem.

Podpora volno-časových aktivit dětí a mládeže:

 Podpora kroužků na školách a školských zařízeních zřizovaných městem, tím lze
docílit zapojení více dětí do zájmové činnosti (je součástí rozpočtu škol a školských
zařízení).
 Finanční podpora sdružením a oddílům v rámci grantového systému, pokud již nejsou
podporovány jako výkonnostní sporty (více kapitola grantový program).
 Vytvoření vhodných podmínek pro pravidelné výkonnostní sportování (dotace cen
sportovišť a dotace činnosti sportovních oddílů).

Podpora volno-časových aktivit obyvatel města:

1. Město se zaměřuje především na vytváření vhodných podmínek pro provozování
sportovních a volno-časových aktivit (cyklostezky, revitalizace parků, využití školních
hřišť v době mimo vyučování, správa a údržba sportovišť,…).
2. Finanční podpora jednorázových akcí v rámci grantového systému.
3. Vytvoření vhodných podmínek pro pravidelné výkonnostní sportování (dotace
činnosti sportovních oddílů).
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Hlavním cílem této oblasti zůstává přivést postupně co největší počet mládeže
k pravidelnému celoročnímu sportování. Dále pak vytvořit vhodné a dostatečné podmínky pro
realizaci rekreačních sportovních aktivit všech obyvatel města. V neposlední řadě
optimalizovat využívání veřejných sportovišť pro širokou veřejnost.

2.2 Výkonnostní sport (sportovní oddíly)
Cílem této podpory je spravedlivě a průhledně nabídnout finanční podporu všem
sportovním oddílům sportujícím na území města. Nedílnou součástí této podpory je její
diferenciace a to ve smyslu preferování podpory sportovních aktivit mládeže. Tento program
je realizován čtyřmi kroky:

1. Diferenciace cen pronájmu městských sportovišť.
2. Dotace oddílům na činnost podle počtu členů (ve věku do 18 let) a výše vybraných
oddílových příspěvků.
3. Sociální výpomoc.
4. Finanční podpora sportovcům a oddílům za nadstandardní reprezentaci města.

2.2.1 Ceny sportovišť

Město Varnsdorf je vlastníkem níže uvedených sportovišť, které spravuje
prostřednictvím Regia, a. s.

1. Sportovní hala, ul. Západní 2984, Varnsdorf
2. Plavecký bazén, ul. Západní 3083, Varnsdorf
3. Zimní stadion, ul. Otavská 2931, Varnsdorf
4. Fotbalový a atletický stadion Kotlina, ul. Moravská 2688, Varnsdorf
5. Veřejné venkovní víceúčelové hřiště na ulici Západní
6. Hřiště pro skateboard na ulici Lidická

Diferenciace cen pronájmů jednotlivých městských sportovišť je v kompetenci jejich
správce, tedy v kompetenci Regia, a. s. Diferenciovaný ceník je každoročně předkládán ke
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schválení na valné hromadě a. s. Výše pronájmů se řídí obecným pravidlem, kdy nejnižší
částku hradí sportující mládež. Finanční politika Regia a.s. směřuje k tomu, aby jednotlivá
sportoviště byla efektivně vytížena.

2.2.2 Finanční příspěvek na činnost v rámci podpory výkonnostních sportů ve
městě Varnsdorf

Finančním příspěvkem na činnost se rozumí finanční částka poskytnutá Městem
Varnsdorf, která se rovná výši součtu zaplacených oddílových příspěvků od aktivně
sportujících členů ve věku do 18 let za 1 kalendářní rok, avšak do maximální výše 3000 Kč na
jednoho člena.

Výše alokované částky příspěvku na činnost bude každoročně projednávána a bude
součástí rozpočtu Města Varnsdorf na příslušný kalendářní rok.

Příspěvek na činnost pro výkonnostní sportovní oddíl lze poskytnout pouze
sportovním oddílům, které splňují následující kritéria:

1. nejméně 50 % členské základny oddílu tvoří děti a mládež (sportovci do 18
let),
2. sportovní výkonnostní oddíl trénuje na území města Varnsdorf a zároveň
reprezentuje město Varnsdorf v oficiálních mistrovských soutěžích,
3. oddíl vybírá oddílové příspěvky od svých členů,
4. příslušná sportovní aktivita je realizována nejméně 8 měsíců v roce (včetně
letní přípravy, soustředění, kondiční přípravy,…),
5. žádající subjekt (popř. oddíl) nemá vůči Městu Varnsdorf žádné nevyrovnané
finanční pohledávky z předchozích dotačních programů.

Poskytnutý příspěvek na činnost musí být použit výlučně a pouze jen na uhrazení:

 pronájmů sportovišť,
 materiálního vybavení sportovců (dresy, míče, sítě…),
 v případě soustředění jen na tuzemské soustředění a s tím spojenou platbu
pronájmu sportovišť a dopravy,
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 poplatků za přihlášení a účast na registrované soutěži (licence trenérům,
startovné na turnajích, které jsou součástí přihlášené soutěže, platby
rozhodčím, doprava na zápasy,…).

Podmínkou poskytnutí příspěvku na činnost je předložení žádosti o příspěvek na
činnost a to na předepsaném formuláři do 20. 2. příslušného kalendářního roku.

V roce 2010 bude vyhlášen Odborem školství, kultury a tělovýchovy Varnsdorf druhý
mimořádný termín pro předkládání žádostí.

K uvedené žádosti (formulář je k dispozici na OŠKT nebo na webových stránkách
města Varnsdorf) je třeba doložit:

1. kopii registrace (přihlášení) oddílu do některé z oficiálních mistrovských
soutěží pro aktuální hráčskou sezonu (v kalendářním roce 2010 - sezona
2009/2010, v kalendářním roce 2011 - sezona 2010/2011),
2. a) seznam všech členů oddílu,
b) kopie soupisek aktivních hráčů nebo registračních průkazů pro aktuální
hráčskou sezonu (sportovců ve věku do 18 let),
3. kopie příjmových pokladních dokladů za vybrané oddílové příspěvky
jednotlivých členů oddílu za uplynulý kalendářní rok (sportovců ve věku do 18
let),
4. kopii výsledovky (finanční účetní zpráva) za uplynulý rok.

Město Varnsdorf je oprávněno provádět kontroly správnosti a pravosti údajů uvedených
v žádosti o příspěvek na činnost.

Pokud některý z oddílů zkreslí nebo upraví fakta měnící výši požadované částky
v žádosti o příspěvek na činnost oddílu bude tento sportovní oddíl z programu poskytování
příspěvků na činnost vyloučen, a to na dobu tří let.

Příspěvek na činnost bude poukázán na účet žadatele po podpisu smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost mezi žadatelem a Městem Varnsdorf.
Poskytnutý finanční příspěvek podléhá zúčtování dle podmínek smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku.
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Pokud nebudou dodrženy všechny podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí
příspěvku na činnost, oddíl bude povinen přidělený příspěvek vracet poskytovateli.

2.2.4 Nadstandardní reprezentace města

Sportovci reprezentují na sportovních akcích nejen sami sebe a svůj mateřský oddíl,
ale i město Varnsdorf. V případech, kdy sportovci dosáhnou nadstandardních výsledků
(reprezentace ČR, mistrovství světa, Evropy, republikové soutěže, …) si město Varnsdorf
plně uvědomuje pozitivní přínos pro svou reklamu a hlásí se ke své případné spoluúčasti na
financování přípravy tohoto sportovce (popř. kolektivu sportovců) na základě individuálního
posouzení sportovního úspěchu a dle finančních možností.

2.3 Grantový program
Hlavním cílem grantového programu je podpořit další aktivity obyvatel města
v oblasti kultury a sportu. Grantový program se řídí všeobecnými pokyny tak, jak byly
(budou) schváleny Radou města Varnsdorf.

V oblasti sportu jsou tyto pokyny doplněny následujícími body:
1. žádost na činnost mohou podat jen subjekty, které nejsou zahrnuty v přímé
podpoře výkonnostního sportu ve městě,
2. žádost na akci pro širokou veřejnost mohou podat všechny subjekty.

2.4 Investice do sportovišť
Veškeré investice do sportovních zařízení v majetku města jsou projednávány a schváleny
v rámci rozpočtu města na příslušný rok a musí být v souladu se strategickými prioritami
města.
Prioritou investic do městských sportovišť je jejich postupné dovybavení a potřebné
rekonstrukce. V oblasti vytvoření nových městských sportovišť se město Varnsdorf zaměřuje
na výstavbu školních hřišť a následně pak na realizaci možností, jak tato sportoviště
zpřístupnit široké veřejnosti.
8

3. ZÁVĚR

Koncepce podpory sportu a volno-časových aktivit obyvatel města Varnsdorf je strategický
materiál, který jasně a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj sportu ve městě. Důraz je
kladen na podporu mládeže a na podporu pravidelného sportování. Případné změny v tomto
dokumentu schvaluje Rada města Varnsdorf.

Varnsdorf 2010-03-15

Zpracoval OŠKT
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