Pardubická 78, 533 61 Choltice

PLÁN ROZVOJE SPORTU
na období 2018-2023
MĚSTYS CHOLTICE
přijatý v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvem městyse Choltice usnesením č. 14/4/2018 dne 25.6.2018.

Čl. 1
Úvod
1. Městys Choltice chápe sport a tělovýchovu jako nezbytnou součást života obce a občanů
nejen v jeho roli zdravotní, ale i společenské, výchovné a kulturní.
2. Plán rozvoje sportu v městysi Choltice obsahuje zejména vymezení oblastí podpory
sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění
dostupnosti sportovních zařízení pro občany městyse Choltice.
3. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu městyse, které jsou nezbytné k
naplnění plánu.
4. Městys Choltice ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména
a. zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b. zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c. zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů,
d. kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,
e. zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
5. Městys Choltice zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a
zajišťuje jeho provádění.

Čl. 2
Vymezení oblastí podpory sportu,
1. Na území městyse Choltice a místních částí se nacházejí sportoviště, které patří do:
a) majetku městyse Choltice:
-

Sportovní areál v ul. Lipoltické

-

Plocha pro míčové hry a skok daleký v areálu ZŠ Choltice

-

Dvě tělocvičny v ZŠ Choltice

-

Areál bývalého koupaliště v Cholticích

-

Discgolfové hřiště v Choltické oboře

-

Sportovní areál v místní části Ledec

b) jiných subjektů
- tenisový areál (LTC Choltice)
2. Městys Choltice si uvědomuje důležitost sdružování občanů do spolků, od kterého se
významnou měrou odvíjí pocit sounáležitosti občanů se svojí domovskou obcí a bude
vycházet vstříc spolkovým aktivitám zaměřeným na organizování sportovní činnosti.
3. V Cholticích a místních částech působí tyto spolky, jejichž hlavní činností, nebo činností
doplňkovou, je organizování sportovních aktivit členů nebo široké veřejnosti:
a. TJ Slavoj Choltice, z.s. (oddíl kopané a oddíl volejbalu)
b. LTC Choltice, z.s. (tenisový klub)
c. SDH Choltice (hasičský sport)
d. Kmen Trilobit – Liga lesní moudrosti, z.s. (pohybové aktivity pro děti i dospělé)
e. Táborníci Choltice, z.s. (pohybové aktivity pro děti i dospělé)
f. Kaliči Choltice (kuželky)
g. Floppy disk Choltice (discgolf)
4. Městys Choltice bude finančně či materiálně podporovat místní spolky uvedené v odst. 3
v jejich činnosti, zvláště pokud budou organizovat sportovní aktivity pro děti a mládež.
5. Městys Choltice bude finančně podporovat místní spolky uvedené v odst. 3, pokud budou
svojí činností vzorně reprezentovat městys Choltice.
6. Městys Choltice bude zajišťovat chod sportovišť uvedených v odst. 1 písmeno a).
7. Městys Choltice bude propagovat sportovní akce jejich zveřejňováním prostřednictvím
webových stránek.
8. Městys Choltice bude sportovní akce podporovat i osobní účastí zástupce vedení městyse
na vyhlašování výsledků soutěží.

Čl. 3
Stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu
1. Městys Choltice bude
a. podporovat sport a tím posilovat jeho pozici jako významného prostředku občanské
soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva.
b. iniciovat a spolupořádat sportovní akce a programy pro občany.
c. věnovat zvýšenou pozornost podpoře tělesné výchovy a sportu dětí ve školách.
2. Mezi hlavní priority v oblasti udržení a rozvoje sportovišť patří:
a. podpořit rekonstrukci sportovních kabin
b. vybudovat hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem ve sportovním areálu

c. najít vhodné využití areálu bývalého koupaliště v Cholticích
d. vybudovat workoutové hřiště
e. zrekonstruovat podlahy v obou tělocvičnách ZŠ Choltice
f. pomáhat osvojování dovednosti dětí v bruslení technickou výpomocí při zajištění
ledové plochy v zimním období
3. Mezi hlavní priority v oblasti finanční podpory spolků patří podpora spolků organizujících
sportovní aktivity pro děti a mládež.

Čl. 4
Opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
V zájmu městyse Choltice je mít sportoviště ve svém majetku a odpovědnou péčí o ně
zajišťovat neomezenou možnost jejich využívání širokou veřejností.

Čl. 5
Určení prostředků z rozpočtu městyse na podporu sportu
1. Městys Choltice bude finančně podporovat spolky organizující sportovní aktivity formou
dotací z rozpočtu městyse.
2. Městys Choltice bude finančně podporovat organizátory sportovních soutěží.
3. Městys Choltice bude dle potřeby zajišťovat opravy a rozvoj sportovišť uvedených v odst.
1 písm.a).

Městys Choltice

