STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU V ŽATCI (2016-2018)
ÚVOD
Účelem tohoto plánu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sport občanům města Žatce
v horizontu let 2016-2018.
SOUČASNÝ STAV
V současnosti považujeme město Žatec za město s velkou sportovní základnou a velkým potenciálem
pro pohybové aktivity všech občanů. Stávající stav dokazuje podporu města všem sportovním
organizacím v podobě finančních dotací na činnost a podporu v oblasti provozu sportovního zařízení.
Město také udržuje sportovní zařízení ve svém majetku a snaží se je dále rozvíjet. Navzdory těmto
pozitivům je však patrný nedostatek veřejných sportovních zařízení pro věkovou hranici 10+ a seniory.
Požadujeme také posílení finančních prostředků na silnější podporu sportu a jeho propagace.
Negativem je také absence koncepčního plánu rozvoje tohoto segmentu v následujících letech.
NAŠE BUDOUCNOST
Vize:
Hlavním cílem je vytvořit pro občany města Žatce lepší podmínky k pohybu a sportu vůbec. Cílem je
poskytnout všem možnost zapojit se do pohybových aktivit a zajistit jim přístup na sportoviště
odpovídající úrovně: požadavek kryté multifukční sportovní haly, mobilní ledová plocha v zimních
měsících, regenerace parku s prvky na posilování a obratnost, rekonstrukce skateparku (změna
lokace), rozvoj cyklistické infrastruktury, rozvoj běžeckých tras včetně značení a osvětlení, regenerace
střelnice a kuželny. Vybudování kempu a veřejného sportoviště u řeky. Větší podpora sportovních
spolků. Cílenou kampaní podpořit obyvatele k aktivnímu životu, jehož sport může být prostředkem i
cílem.
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY:
Účast
Nabídnout dobře organizované společenské a sportovní příležitosti všem členům od dětí až po
seniory.
Výstavba nových sportovišť
Cílem tohoto plánu je podpořit výstavbu multifunkční kryté sportovní haly, která v našem městě
markantně chybí. Dále strategickým záměrem zůstává podpora budování cyklotras, regenerace parků
s venkovními posilovacími prvky a běžeckým značením. Doplnění sportovních prvků k mobiliářům
kolem řeky. Revitalizace střelnice a kuželny. Vytvoření sportovního centra a kempu u řeky Ohře
(doplnění sportovních prvků k mobiliářům kolem řeky, vytvoření nového skateparku v prostorách u
řeky - u nového umělého hřiště).
Správa stávajících sportovišť
Efektivně spravovat, udržovat a rozvíjet sportoviště spravované městem: sportoviště u škol,
koupaliště, bazén, sportoviště u koupaliště, dětská hřiště. Požadujeme schválit pronájem či koupi
mobilní ledové plochy na zimní období. Instalace na náměstí či sportoviště u koupaliště.
Podpora sportovních spolků
Lepší komunikace a podpora sportovních spolku, kontrolní činnost, důraz na vedení spolků
odpovědným způsobem, včetně řízení rizik souvisejících s činností klubu. Účast předsedů spolků ve
sportovní komisi města Žatec.
Podpora finančního zdraví sportovních spolků – dotační činnost
Finanční podpora sportovních spolků a dále snaha a tlak na spolky: hledat další možnosti navýšení
finančních zdrojů (sponzoři, granty atd.) a tím zajistit finanční životaschopnost v delším časovém
období.
Řízení lidských zdrojů
Oceňovat členy předsednictva klubu, trenéry, asistenty, cvičitele a významné sportovce.
Marketing/Propagace
Cílené vytváření pozitivního vnímání sportovních aktivit u místní komunity.
Spolupráce s místní samosprávou
Neustále zlepšovat vztahy se zástupci obce a společným postupem zlepšovat prostřednictvím sportu
kvalitu života občanů.

OPERAČNÍ PLÁN
Operační plán je vytvářen na základech strategického plánu. Operační plán je detailním plánem
činností, které je třeba vykonat k naplnění cílů v kratším období. Udává, jaký je záměr, časový rámec,
náklady na jednotlivé roky platnosti plánu a ukazatele účinnosti.

Strategický záměr

Cíl

Strategie

Ukazatel účinnosti

Rozpočet

PD multifunkční
haly města

Naplnit požadavky
veřejnosti a sportovních
spolků

Oslovení odboru rozvoje a
majetku města o požadavek
vytvoření projektové
dokumentace

Vytvoření pracovní skupiny a
diskuse nad projektem,
diskuse s vedoucím odboru
RM.

200 000400 000,- Kč

Mobilní ledová
plocha

Požadavky sportovní Požádat zastupitele o podporu
veřejnosti a rodin s dětmi a schválení tohoto projektu

Poptání firem na dodávku,
pracovní schůzka s vedoucím
odboru rozvoje a majetku
Regenerace parku
Vytvoření běžeckých Projednáno ve sportovní komisi Zapracováno do požadavku
se sportovními
značených tras a
a navrženo na realizaci
regenerace parku
prvky
sportovních stanovišť v
s odborem RM.
parku
Nová kuželna
Změna lokace stávající Projednáno ve sportovní komisi Navrženo vyhledat vhodnou
kuželny, současná
a s odborem RM. Předložit ZM.
lokalitu a zpracovat PD
nevyhovuje
Rekonstrukce nebo V současnosti kritický Projednáno ve sportovní komisi Navrženo vyhledat vhodnou
přesun střelnice
stav nutná investice
a s odborem RM. Předložit ZM.
lokalitu a zpracovat PD
Výstavba nového
Požadavek dětí a
Schváleno sportovní komisí a
Posouzení stávající lokality
skateparku
mládeže 10+!
předáno odboru RM.
nebo přesun za řeku k umělému
hřišti. Cíl: PD a vlastní realizace
Cyklotrasa na
Naplnit požadavky
Oslovení odboru rozvoje a Posouzení stavu dotací, záměry
přehradu
veřejnosti
majetku města.
Kraje apod.
Veřejný kemp a
Podpora cestovní ruchu
Oslovení odboru rozvoje a Vyhledat lokalitu ve shodě s UP.
sportoviště u řeky
a rekreace
majetku města.
Příprava PD
Výstavba
Naplnit požadavky
Poptání firem na dodávku,
Oslovení dotačního odboru a
multifunkční haly veřejnosti a sportovních
pracovní schůzka s vedoucím
RM.
města
spolků
odboru rozvoje a majetku

V Žatci 5.1.2016

Mgr. Jiří Karas
předseda sportovní komise

Časový
rámec
LedenČerven
2016

1mil za pronájem na Prosinec
zimu, 3,5 mil na
2015-Únor
koupě na stálo
2016
Dotace na
r. 2016
regeneraci parku

Do 50 000 na PD

r. 2016

Do 100 000 na PD

r. 2017

Do 50 000 na PD
Do r. 2017
Realizace
požadována z dotace
Požadavek dotace Do r. 2018
Do 50 000 na PD

Do r. 2018.

100 mil.,- Kč
Požadavek dotace!

Do r. 2018
zahájit
výstavbu.

