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Seznam zkratek

BMI

Body mass index

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

KČT

Klub českých turistů

MěÚ

Městský úřad

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SK

Sportovní klub

SPV

Sport pro všechny

SŠ

Střední škola

ŠSK

Školní sportovní klub

TJ

Tělovýchovná jednota

VOŠ

Vyšší odborná škola

ZRTV

Základní a rekreační tělesná výchova

ZŠ

Základní škola
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Úvod

V návaznosti na zpracování Programu rozvoje města Bílovec pro období 2018 – 2027 byla zpracována
Koncepce sportu města Bílovec. Tento dokument je zpracován podle osnovy plánu rozvoje sportu pro
obce a města, která odpovídá vymezení v § 6a, odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů.
Sport je důležitou součástí života obyvatel města Bílovec, a to všech věkových kategorií. Město Bílovec
má zájem na zajištění a zkvalitnění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel, což jednak vede
ke zvýšení kvality života obyvatel, jednak především u dětí a mladých lidí zaujímá významnou roli
v prevenci sociálně patologických jevů. Sport je také vhodný prostředek pro integraci a soudržnost
obyvatel Bílovce. Nedostatek pohybové aktivity dnes způsobuje nejrůznější civilizační choroby včetně
vzniku obezity, výskytu cukrovky, kardiovaskulárních chorob. Zajištění vhodných sportovních podmínek
pro obyvatele všech věkových kategorií patří mezi prioritní oblasti města.
Na území města a jeho místních částí se nachází několik sportovních zařízení a rekreačních oblastí,
které jsou jak v majetku města (ve správě odboru kultury a sportu Městského úřadu Bílovec; MěÚ
Bílovec), tak v soukromém vlastnictví.
Koncepce podpory sportu (plán rozvoje sportu) města Bílovec 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 města Bílovec a kvality života občanů. Vychází
ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni Moravskoslezského kraje a státní koncepce
v oblasti sportu – SPORT 2025.
Úloha obce v zajišťování sportu:
1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce.1
2. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejích kulturně-historických tradic.
3. Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve
prospěch obce, resp. svých občanů, a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň
dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých
občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje
a ochrany veřejného pořádku2.
4. Hlavní úkoly obce:


zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů;



zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je
pro sportovní činnost občanů;



podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci;



kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;



zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;



podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.

1

Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

2

Viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
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Základní východiska

Základní pojmy
1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 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, a to 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 (výchovněvzdělávacího 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, zřizované 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.

Město Bílovec mělo k 1. 1. 2017 celkem 7 415 obyvatel a je tvořeno sedmi místními částmi – Bílovec,
Bravinné (vzdálené 4,5 km západně od centrální části Bílovce), Lhotka (osada nacházející se v blízkosti
obce Lubojaty), Lubojaty (vzdáleny 3,5 km od centra Bílovce), Ohrada (osada ležící 2 km západně od
Slatiny), Stará Ves (rozkládající se podél toku Bílovky, severozápadně od Bílovce) a Výškovice
(představující nejsevernější část města Bílovec vzdálenou 5 km).

2.1

Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel

Sportovní zařízení ve městě jsou ve velké většině plně využívána a občané města jsou v této oblasti
vyžití ve sportu spokojení. Jak dokládá následující graf, dle průzkumu spokojenosti občanů města je
většina dotázaných respondentů se sportovním vyžitím ve městě spokojena. Pouze 8,6 % občanů je
nespokojeno.
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Spokojenost se sportovním
vyžitím

Graf 2.1: Spokojenost občanů se sportovním vyžitím
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Zdroj: PROCES, Průzkum spokojenosti občanů města Bílovec, 2018

Dle provedeného dotazníkového šetření v oblasti spokojenosti občanů města Bílovec, realizovaného
v lednu 2018, provozuje sport či sportovní aktivity 1x, 2x nebo vícekrát týdně 33,5 % respondentů.
Naopak 30,9 % respondentů nesportuje vůbec, do této kategorie však spadá 71,2 % osob starších
65 let. Nejvíce sportují občané ve věkové kategorii 15 – 44 let.
Tabulka 2.1: Četnost sportovních aktivit občanů města
Četnost vykonávání sportu či sportovních aktivit
Více než 2
x týdně
Celkem

1 x týdně

1 x za 2
týdny

1x
měsíčně

Příležitostně

Vůbec

Celkem

16,6 %

16,9 %

6,4 %

10,5 %

18,7 %

30,9 %

100,0 %

Pohlaví

Muž

23,3 %

15,1 %

4,4 %

8,2 %

20,1 %

28,9 %

100,0 %

Žena

10,9 %

18,5 %

8,2 %

12,5 %

17,4 %

32,6 %

100,0 %

Vzdělání

ZŠ a SŠ
bez
maturity

6,9 %

12,7 %

4,2 %

8,5 %

21,2 %

46,6 %

100,0 %

SŠ s
maturitou
a VOŠ

25,5 %

19,4 %

10,2 %

13,3 %

16,3 %

15,3 %

100,0 %

Věkové
kategorie

VŠ

33,9 %

26,8 %

7,1 %

12,5 %

14,3 %

5,4 %

100,0 %

< 30

34,1 %

17,6 %

8,2 %

17,6 %

12,9 %

9,4 %

100,0 %

30 – 44

16,5 %

26,4 %

13,2 %

14,3 %

17,6 %

12,1 %

100,0 %

45 – 64

8,9 %

11,9 %

1,0 %

6,9 %

31,7 %

39,6 %

100,0 %

1,5 %

7,6 %

71,2 %

100,0 %

65+
6,1 %
10,6 %
3,0 %
Zdroj: PROCES, Průzkum spokojenosti občanů města Bílovec, 2018

Dle výsledků dotazníkového šetření občané rádi navštěvují Fitcaffé Jana Jaroše, GTC club, dále bazén
a saunu, ale také sportují rádi ve volné přírodě, kde se věnují především běhu, jízdě na kole, turistice.
Obyvatelé ke svým sportovním aktivitám využívají hřiště a tělocvičny (např. TJ Spartak). Pro specifické
potřeby využívají obyvatelé sportovních zařízení v Ostravě, případně v okolních městech.
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Tabulka 2.2: Oblíbená sportovní zařízení/sportoviště
Sportovní zařízení

Počet respondentů

Fitcaffé Jana Jaroše, GTC club

72

Bazén, sauna

56

Žádné

44

Běh, kolo, turistika, příroda, les

32

Hřiště (fotbal), dětská hřiště

17

Klub Inspirace, zařízení TJ Spartak, Sokolovna TJ

11

Dojížďka do jiné obce/města

10

Jóga

7

Tenis
Zdroj: PROCES, Průzkum spokojenosti občanů města Bílovec, 2018
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Dle průzkumu obyvatel ve městě schází kluziště, k bruslení jsou na vlastní nebezpečí využívány
přehrady v Údolí mladých a Staré Vsi,3 což potvrzuje také provedené dotazníkové šetření. Pro účely
plavání město nedisponuje koupalištěm ani větším krytým bazénem, což považují občané za největší
nevýhodu v oblasti sportovního vyžití; také děti navštěvující místní základní školy musejí realizovat
povinné hodiny plavání jinde. Město však školám poskytuje finanční příspěvek na zajištění dopravy dětí
na plavání. Město již dlouhodobě hledá investora, který by zřídil a financoval provoz bazénu; na
výstavbu plovárny má město vytvořenou projektovou dokumentaci.
Tabulka 2.3: Chybějící sportovní zařízení
Sportovní zařízení

Počet respondentů

Aquapark/bazén, koupaliště

180

Nic, nevím

23

Cyklostezky, in-line stezky

13

Dětská hřiště, workout hřiště, discgolf, skatepark

12

Kluziště

10

Bowling

8

Sportovní centrum
Zdroj: PROCES, Průzkum spokojenosti občanů města Bílovec, 2018
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3

Pasport sportovních zařízení. Odbor kultury a sportu města Bílovec. 2016
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2.2

Sportovní zařízení a sportovní aktivity ve městě Bílovec

V tabulce níže je uveden přehled sportovních zařízení na území města a stručné informace ohledně
jejich správy a využití. Město poskytuje těmto zařízením dotace na jejich provoz a činnost – blíže viz
příloha č. 2.

Tabulka 2.4: Sportovní zařízení v majetku města Bílovec

Sportovní zařízení

Správa a využití*

Zařízení ve vlastnictví města,
organizačně spadající odboru KaS

Sokolovna (ul. Ostravská)
a tenisové kurty

Areál je smluvně spravován TJ Spartak Bílovec (smlouva
o výpůjčce) s příspěvkem města. Areál je využíván žáky ZŠ
k hodinám tělesné výchovy, muži, ženami a rodiči s dětmi ke
cvičení, hasiči v zimním období, oddíly ZRTV, oddíly šachu pro
přípravu a mistrovská utkání, tenisovým oddílem pro celou
činnost, občany pro rekreační činnost. Tenisový areál zahrnuje 5
tenisových kurtů, tréninkovou stěnu, šatny, klubovnu, samostatné
sociální zařízení.

Tělocvična (Tkalcovská ul.)

Objekt je v majetku města, provoz a údržbu zajišťuje TJ Spartak
Bílovec (smlouva o výpůjčce) s příspěvkem města. V budově sídlí
provozovny využívané podnikateli, v suterénu autoservis. V druhé
části se nacházejí šatny, WC a sprchy a v třetí části tělocvična
a nářaďovna. V patře se nachází klubovna KČT a kancelář
Spartaku. Nyní je budova nabízena k prodeji. Po opravě budovy
České besedy bude dána k dispozici pro sport a veškerou činnost
TJ Spartak.

Kuželna (na Střelnici)
a antukové hřiště pro nohejbal
a volejbal

Budova je provozována TJ Spartak Bílovec – oddílem kuželkářů
s příspěvkem města na údržbu. Areál zahrnuje saduritové
kuželkové dráhy s automatickým stavěním kuželek, 3 šatny, 2
klubovny, hřiště pro nohejbal a volejbal, sklad nářadí a materiálu
(ve výpůjčce TJ Spartak Bílovec).

Fotbalový areál na Ostravské
ul.

Travnaté hřiště s krytými tribunami a hřiště s umělou trávou.
Provozováno je Školním sportovním klubem Bílovec,
s příspěvkem města na údržbu a provoz. Jako šatny a sociální
zařízení využívají sportovci prostory v suterénu domu kultury, který
je v těsné blízkosti. Pro vybudování nových šaten je připravena
projektová dokumentace, stavební povolení, realizační projekt. Je
podána žádost o dotaci na MŠMT. Předpokládaný termín realizace
je v r. 2018. V areálu se nacházejí prvky pro sportování a pohybové
aktivity, venkovní posilovací stroje pro venkovní fitness pro širokou
veřejnost.

Fotbalové hřiště TJ Družstevník
Bravinné

Hřiště je využíváno TJ Bravinné, která ho má ve výpůjčce. Provoz
budovy si členové TJ zajišťují sami. Areál je v majetku města,
zahrnuje travnaté hřiště a budovu se dvěma šatnami, klubovnou,
kanceláří, kuchyňkou a sociálním zařízením.
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Sportovní zařízení

Správa a využití*

Fotbalové hřiště SK Stará Ves

Je majetkem města, je využíváno Sportovním klubem Stará Ves,
který ho má ve výpůjčce a zajišťuje jeho údržbu za finanční
podpory města. Areál zahrnuje travnaté hřiště a budovu se třemi
šatnami, skladem, klubovnou a sociálním zařízením. V areálu jsou
stoly s lavicemi a plechové boudy sloužící při akcích jako zázemí
pro občerstvení.
Areál slouží k různým akcím – od dubna do října probíhají
tréninkové zápasy ve fotbale, v červnu se koná Den obce, Den dětí,
karneval, v červenci se koná Seniors cup v malé kopané, v průběhu
letních prázdnin se konají další kulturní akce jako karneval,
diskotéka, Havajská noc, hřiště se využívá také pro trénink oddílu
mladých hasičů a k dalším fotbalovým zápasům.

Fotbalové hřiště ve Výškovicích

Travnaté hřiště vybaveno fotbalovými brankami, využíváno
především JSDH Výškovice k požárnímu sportu a akcím pro
občany Výškovic, jako například fotbal, oslavy aj.

Sportovní hala, tělocvična
a venkovní hřiště ZŠ
Komenského

Provoz haly zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3, příspěvková organizace, která má
s městem uzavřenou smlouvu o provozování. Město přispívá ŠSK
Bílovec a TJ Spartak.
Sportovní hala slouží míčovým sportům, je dějištěm sportovních
turnajů s mezinárodní účastí. Tělocvična slouží k hodinám tělesné
výchovy, tréninkům a ve večerních hodinách veřejnosti, příp.
o víkendech k mistrovským utkáním ve stolním tenise. Posilovna je
využívána pro výuku tělesné výchovy, tréninky školního
sportovního klubu a v odpoledních hodinách veřejností. Jako
nebytové prostory se zde nachází stánek pro občerstvení, sociální
zázemí, šatny, sklady sportovního vybavení. Asfaltové a antukové
hřiště je využíváno mladší a starší přípravkou. Hřiště za školou ZŠ
Komenského je využíváno pro míčové hry (volejbal, nohejbal,
házenou, malou kopanou, tenis a košíkovou).

Hřiště u školy T. G. Masaryka
a nové sportoviště u ZŠ
Wolkerova

Areál je spravován organizací Základní škola a Mateřská škola T.
G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková
organizace na Ostravské ulici.
Tělocvična slouží k výuce tělesné výchovy žáků. Hřiště slouží jako
víceúčelové sportoviště. Zahrnuje 1 asfaltové a 1 hřiště
s tartanovým povrchem na míčové hry (košíkovou, volejbal,
házenou a malou kopanou), dále 80m běžeckou dráhu
a doskočiště. Areál je využíván i mimo dobu školního vyučování.
Sportoviště je určeno pro více sportů (volejbal, nohejbal, házená,
malá kopaná, košíková, běžecká dráha a doskočiště pro skok
daleký). Hřiště spravuje vedení školy ZŠ T. G. Masaryka Bílovec.

Zařízení ve vlastnictví města,
organizačně spadající pod odbor
finanční
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Sportovní zařízení

Objekt Besedy na ulici
Ostravské

Správa a využití*
Objekt Besedy na ulici Ostravská slouží pro spolkovou a sportovní
činnost. První nadzemní podlaží budovy je pronajato Českému
střeleckému svazu, z.s. - sportovně střeleckému klubu Bílovec za
účelem organizování a provádění sportovně střelecké činnosti dětí
a mládeže. Druhé nadzemní podlaží je pronajato pěveckému
spolku Collegium Bonum, z.s. za účelem zkoušek pěveckého
sboru, pěveckých soustředění a hudebně - vzdělávacích, kulturních
a společenských událostí. Ve druhém patře jsou prostory také
pronajaty Českému rybářskému svazu, z.s. za účelem konání
schůzek členů Českého rybářského svazu.
Zájem o využití prostor Besedy projevil Klub turistů, který
momentálně využívá prostory na ul. Tkalcovské a po rekonstrukci
Besedy bude Klub turistů přemístěn do nových prostor. Prostory
na ul. Tkalcovské by byly využívány spolkem Jóga v denním
životě Bílovec, o.s k realizaci jógových zásad, cvičení a podpoře
tělesného a duchovního zdraví

Zařízení ve vlastnictví města,
organizačně nespadající odboru
KaS

Hasičský areál za hřbitovem
(nemá ve správě odbor KaS)

Areál je ve správě Odboru vnitřních věcí MěÚ Bílovec. Využíváno
pro účely hasičského sboru.

Fotbalové hřiště v Lubojatech
(nemá ve správě odbor KaS)

Areál provozován hasičským sborem v Lubojatech. Město
přispívá na drobnou údržbu.
Oplocený areál zahrnuje travnaté hřiště a budovu se třemi
šatnami, klubovnou, místností pro prodej občerstvení a sociálním
zařízením, hospodářskou budovou.

Laguna Bílovec

V suterénních prostorách na ulici Smetanova č. 746 se nachází
menší plavecký bazén a sauna. Je zde nabídka plavání pro kojence,
předškolní a školní děti i seniory, regenerační cvičení, aquafitness
a možnost drobného občerstvení. Zařízení má omezenou kapacitu,
veřejností
je
využíváno
na
objednávku.
Blíže
na
http://lagunabilovec.cz/. Centrum provozuje je p. Jan Jaroš, majitel
sportovního klubu Fitcaffé, za finančního přispění města.

Zařízení ve správě Gymnázia

Tělocvična a hřiště u Gymnázia
M. Koperníka

Areál je vlastnictvím Gymnázia M. Koperníka, město finančně
přispívá na jeho údržbu formou dotace.
Hřiště s umělým povrchem SAN-O-TAN pro odbíjenou, házenou,
košíkovou a minikopanou, součástí je doskočiště a sektor pro skok
vysoký a vrhy. Hřiště je celoročně využíváno studenty gymnázia
i veřejností.

Soukromá sportovní zařízení

Squash a tenisové kurty (GTC
Club

V roce 1996 byl zakoupen p. Gořulou objekt starého mlýna
u nádraží, který byl přebudován na kryté tenisové kurty a v roce
1998 dva kurty pro squash. Součástí objektu je také sauna,
restaurace, hotel je ve výstavbě. Blíže na http://www.gorula.cz/.
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Sportovní zařízení

Sportovní club Honzy Jaroše
(Fitcaffé)

Správa a využití*
V objektu bývalé Dřevovýroby na ul. Dukelské je p. Jarošem
provozováno komplexní fitness centrum se zajímavě zaměřenými
hodinami cvičení (indoor cycling, power yoga, posilovna, aerobic,
tanec Zumba, spinning, cvičení pro nastávající maminky). Blíže na
ww.fitcaffe.cz.

Zdroj: Odbor kultury a sportu, MěÚ Bílovec, 2018

Kromě sportovních zařízení jsou ve města provozována také veřejná hřiště a dětské koutky, které jsou
vybaveny různými hracími prvky. Město vynakládá na jejich údržbu každoročně prostředky ze svého
rozpočtu, zajišťuje odbor KaS.










multifunkční hřiště na Radotíně (moderní oplocené hřiště s umělým povrchem určené pro
kolektivní sporty, dětské hřiště s herní sestavou, skluzavkami, hrací prvky, malé pískoviště
a lavičky);
dětský koutek s pískovištěm na Střelnici (zahrnuje hrací prvky jako jsou věžička se skluzavkou,
lezecká stěna, pružinové houpadlo, domeček, kovová prolézací stěna se skluzem, pískoviště,
řetízková houpačka);
dětský koutek na ul. 17. listopadu a pískoviště u věžových domů (překlápěcí dřevěná houpačka,
dřevěná věžička – průlezka se skluzavkou, pružinové houpadlo;
dětské hřiště na ul. Radotínské;
dětský koutek ve Výškovicích u osadního výboru (hrací prvky);
hřiště u Kulturního domu v Bravinném (multifunkční hřiště pro míčové hry, dětský koutek
s hracími prvky);
dětský „minikoutek“ v parku u muzea (pružinová houpadla a dopadové plochy).

Dětské koutky u škol a školek spravují ředitelé jednotlivých škol.
Ke sportovním účelům je rovněž využíváno tzv. Údolí mladých – Trať pro běžkaře, které bylo před
2. světovou válkou oblíbeným výletním místem (tzv. Murckovo údolí). Údolím vede značená turistická
stezka Bílovec-Kyjovice, která je využívána cyklisty a v zimě běžkaři. Běžecká trasa vznikla několikaletým
úsilím lyžařských nadšenců z Bílovce, Těškovic, Bítova, Výškovic a Pusté Polomi a je udržována díky
dobrovolné práci, s každoroční finanční pomocí města.

Na území města dále působí několik spolků, organizací, oddílů a zařízení, které nabízejí
sportovní volnočasové aktivity a jsou podporovány městem – blíže viz příloha č. 2:







TJ Spartak Bílovec z.s. – pravidelné tréninky, zápasy a aktivity oddílů florbalu, stolního tenisu,
volejbalu, tenisu, horolezectví, SPV, klubu turistů, šachistů, kuželkářů, rekreačních sportovců
(badminton, bojové sporty, cvičení rodičů s dětmi, cvičení žactva, cvičení žen, cvičení žen
seniorek, košíková, karate, volejbal)
Školní sportovní klub Bílovec pravidelné tréninky a turnaje ve fotbale (muži, dorost, přípravka,
dívky) a volejbale (ženy, juniorky, žákyně, přípravka)
Školní sportovní klub u ZŠ TGM – sportovní aktivity v oblasti atletiky
Sbory dobrovolných hasičů Bílovec. Sbory se účastní zásahů, konají pravidelné schůzky mladých
hasičů, účastní se soutěžních pohárů.
Laguna Bílovec – wellness centrum
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Sportovně-střelecký klub Bílovec – pravidelné tréninky (pondělí až čtvrtek) střelby ze
vzduchových zbraní – pistole na 10 m
Lumberjack-gym – klub zaměřený na bojové sporty thaibox, kickbox, MMA, box, pořádá
pravidelné tréninky pro závodníky i pro veřejnost, pro všechny věkové skupiny
Kolosport Bílovec – dobrovolné sdružení cyklistů, občanů (také závodních), pěších turistů
a běžkařů, lyžařů. Účast na závodech (Ondřivousův pohár – závod horských kol), výletech
Futsal – klub FC Smíšené 2003, občanské sdružení se zaměřením na malou kopanou, od roku
2003 pravidelné zápasy, tréninky, turnaje
Fit klub Inspirace – pravidelné lekce pro děti, dospělé a těhotné – Jóga se zvířátky (3 – 6 let),
Logohraní, FIT i s bříškem, Jóga, Fit a v kondici, Zdravá záda, Power jóga, Maminky v pohybu
TK Mažoretky Bílovec – samostatný soubor od roku 2014, spolupráce s mažoretkami při DDM,
21letá historie mažoretek v Bílovci, vystoupení ve městě i vzdálenějších městech, pod vedením
pí Drahomíry Gilgové, účast na českých a zahraničních soutěžích
Fitcaffé – Sportovní klub Jana Jaroše – pravidelné lekce Dance-Step Aerobic, Fitness Box, TRX,
Port De Bras, Pilates, SM Systém, Hathá Yoga, Tabata, Flying, BHS, Spinning, Body work, FKT,
cvičení pro seniory, sportovní kroužek pro děti, Bosu styling, Power jóga, Pole Dance, Body
Pump, Spirální jóga, Flexi, Fitball pilatek
Asociace TOM ČR, TOM 19185 VLK
Asociace TOM ČR, TOM 3910 NEZMAŘI
Jóga v denním životě
Sport klub Stará Ves
TJ Družstevník Bravinné
Fotbalový klub Lubojaty
Nohejbal Bílovec

Jednotlivé oddíly všech tělovýchovných jednot, sportovních klubů, škol se neustále účastní různých
pohárových soutěží na různých úrovních, ať už na sportovištích ve městě nebo jinde. Jejich celý
přehled tak není možné zcela zmapovat.

V roce 2017 se dle poskytnutých údajů z Odboru kultury a sportu MěÚ v Bílovci uskutečnilo 71
sportovních akcí, jednalo se především o fotbalové zápasy, turnaje, pochody, soutěže, sportovní dny
apod. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
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3

Multiplikační dopady sportu

Sport má vliv na společnost z různých hledisek. Jedná o přínosy přímé či sportem následně vyvolané.
Stěžejní oblastí přínosů sportu jsou přínosy ekonomické, avšak sport vytváří pozitivní efekty
i v oblastech jiných, kterým je věnován text níže. Sport v současné době představuje společenský
a ekonomický jev, který přispívá k rozvoji společnosti. Souhrn těchto přínosů jednoznačně prokazuje
opodstatnění financování sportu z veřejných zdrojů.
Sport se výrazně podílí na národním hospodářství většiny zemí vyspělého světa, a to nejen na tvorbě
samotného HDP, ale také na dalších makroekonomických ukazatelích. Sport se v rámci domácností
žijících v EU podílí 1,1 až 3,6 % na celkové spotřebě. Pokud by se do tohoto výpočtu zahrnula i výše
sázek na sport, bylo by toto číslo ještě podstatně vyšší.4
Sport má ohromný potenciál využití pro účely sociálního začleňování, společenské soudržnosti,
integrace a zajištění rovných příležitostí a napomáhá k socializaci. Sportování patři k lidským činnostem
založeným na společenských, výchovných a kulturních hodnotách bez ohledu na národnost,
náboženství, pohlaví, věk či sociální postavení. Sport by tedy měl představovat jeden z hlavních
nástrojů pro vytváření rovných podmínek pro všechny zúčastněné, včetně lidí handicapovaných či
žijících na okraji společnosti v znevýhodněných poměrech. Všichni tito účastníci by měli mít ke sportu
a všemu, co je s ním spojeno, umožněn přístup.
Jako další sportovní přínosy pro společnost lze označit hodnoty, které jsou se sportem spjaty a dochází
tak k jejich přenosu na zúčastněné sportovce. Jsou jimi například: vzájemný respekt, zásady fair play,
dodržování pravidel hry, solidarita, disciplína, schopnost spolupracovat a další. Tyto hodnoty slouží
nejen k aktivnímu zapojení jedince do společnosti a vštěpení mu správných životních zásad, ale také
jako skvělá prevence před kriminální delikvencí sportujících jedinců, především dětí a mladých osob.
Neopominutelná je i možnost seberealizace osob, které sportují, ale i osob, které např. pomáhají
s organizací sportovních aktivit.
Mezi společenskými přínosy sportu nelze opomenout podporu rovnosti postavení mužů a žen, ale ani
dobrovolnickou práci, která je se sportem celosvětově spojená. Pořádání amatérských sportů v rámci
např. sportovních klubů či tělovýchovných jednot, stejně jako podílení se na organizaci vrcholových
sportovních akcích, představuje pro dobrovolníky zajímavou možnost zapojení se do společnosti,
příležitost k neformálnímu vzdělávání se, posílení aktivního občanství, ale také například šanci zajištění
si budoucího profesního uplatnění. Oblastí, ve které se občané angažují jako dobrovolníci nejvíce, je
právě sport.5 Je nutné podotknout, že bez dobrovolnické práce by se především neobešla naprostá
většina menších sportovních klubů.
Dle Bílé knihy o sportu,6 vydané Komisí evropských společenství v roce 2007, „Nedostatek tělesné
aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární
choroby a diabetes, které snižují kvalitu života, ohrožují život jednotlivců a zatěžují rozpočty
zdravotnictví a hospodářství.“

4

KPMG SR, Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike, Analyticko – koncepčná štúdia, Bratislava: KPMG,
2012
5

FRIČ, P. a POSPÍŠILOVÁ, T., Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. 1. vyd.
Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9
6

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Bílá kniha o sportu [online]. 2007 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu

14

Sport slouží k relaxaci a zábavě, ale také zlepšuje fyzickou kondici obyvatelstva a jeho zdatnost, čímž
přispívá k prevenci před obezitou, nadváhou a dalšími chorobami způsobenými špatnou
životosprávou. Nedostatečná či nepravidelná tělesná aktivita je hlavní příčinou obezity či nadváhy
a tedy i rizika vzniku onemocnění s tím spojených, jakými jsou především: diabetes 2. typu, infarkt
myokardu, cévní nemoci mozku, ischemické nemoci srdce, ateroskleróza a další.
V březnu 2014 byl zveřejněn veřejný průzkum Eurobarometer, zadaný Evropskou komisí, zabývající se
Sportem a pohybovými aktivitami v zemích Evropské unie. Úroveň pohybové aktivity dospělých
v České republice se pohybuje na průměru Evropské unie.7 Nejčastěji uváděným důvodem, který brání
pravidelnému sportování, byl u dospělých nedostatek času. Obdobné jsou i výsledky průzkumu
spokojenosti obyvatel v Bílovci v roce 2018, kdy z obyvatel ve věku 45–64 let příležitostně sportuje 31,7
% a nesportuje vůbec 39,6 % (viz tab. 1.1)
Chování vedoucí k obezitě či nadváze je však v České republice pozorováno nejen u dospělých, ale
především u dětí. Světová zdravotní organizace ve svém mezinárodním výzkumu uvádí, že s rostoucím
věkem tráví děti a mládež čím dál více času pasivním způsobem (např. sledováním televize, hraním si
s mobilem) – více než třetina dětí tráví denně před televizní obrazovkou 4 a více hodin. U dětí
a mládeže dochází neustále ke snižování pohybové aktivity i jejich zdatnosti. Třetina dětí neprovozuje
žádnou pravidelnou tělesnou aktivitu a neustále klesá podíl žáků, kteří se účastní hodin tělesné
výchovy. Podle aktuálních průzkumů je čtvrtina dětí na základních školách dlouhodobě omluvena
z hodiny tělesné výchovy, ve většině případů bez zvláštních důvodů.8
Jako vhodná a zároveň ekonomicky efektivní snaha o zastavení růstu podílu lidí trpících výše
zmíněnými onemocněními a zároveň vytváření prevence před těmito jevy se nabízí řešení právě skrze
sport a zdravý životní styl. Finanční podpora směřující do sportovních klubů, sportovní infrastruktury,
vzdělávání v oblasti sportovního vedení a dalších oblastí může přispět k nárůstu počtu sportovců,
aktivních i rekreačních, což by mohlo vést ke snížení počtu nemocných. Nižší počet nemocných
obyvatel s sebou nese samozřejmě úsporu výdajů na jejich léčbu. Odborná veřejnost z oblasti
sportovního lékařství zastává názor, že sport a aktivní pohyb obecně má zásadnější dopad na prevenci
nemocí než pouhý fakt, že člověk nemá nadváhu či obezitu. „Z toho vyplývá, že udržování tělesné
hmotnosti v normě (odvozené např. podle BMI) pouze zdravým stravováním nemusí mít takový efekt
na prevenci nemocí, v případě že jedinec nesportuje a nemá dostatek aktivního pohybu. Sport a aktivní
pohyb je tedy klíčovým nástrojem prevence“ (KPMG, 2014).9
Mezi ostatní přínosy sportu patří marketingové přínosy, kdy sport funguje jako jeden
z nejefektivnějších způsobů propagace města Bílovec v rámci sportovních aktivit pořádaných na území
České republiky i v zahraničí. Pozitivnímu vnímání města napomáhají například sportovní akce
mezinárodního významu konané na území ČR, dobré výsledky sportovců v zahraničí, příp. organizace

7

KPMG, Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu, [online], KPMG, 2014, [cit. 201606-14] dostupné z: http://www.olympic.cz/upload/files/Sport-jako-prevence-nemoci-prezentace.pdf
8

WHO, World Health Organization: Nutrition, Physical Activity and Obesity: Czech Republic. [online]. 2013, [cit.
2018-04-14]. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/243293/Czech-Republic-WHOCountry-Profile.pdf?ua=1
9

KPMG, Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu, [online], KPMG, 2014, [cit. 201804-15] dostupné z: http://www.olympic.cz/upload/files/Sport-jako-prevence-nemoci-prezentace.pdf
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sportovních setkání či turnajů na území města Bílovec. Dle studie Ministerstva průmyslu a obchodu
75 % pozitivních zmínek o Česku v zahraničí souvisí právě se sportem.10
Částečnou návaznost na marketingové přínosy má propojení sportu a cestovního ruchu. Sport se stále
větší měrou zasluhuje o rozvoj cestovního ruchu. Jednou skupinou turistů putujících do České
republiky (města Bílovec) jsou pasivní cestovatelé za sportem, tedy ti, kteří na dané místo cestují za
účelem zhlédnutí sportovního závodu či utkání z pozice diváka. Pořádání celostátních či mezinárodních
sportovních akcí má nejen velký marketingový dopad, jak je zmíněno výše, ale také zásadní vliv na
ekonomický růst. Druhou skupinou jsou turisté vyhledávající sportovně-aktivní dovolenou.
Kromě hodnot, kterým sport učí zúčastněné sportovce, zmíněné výše, jakými jsou například vzájemný
respekt, disciplína, zásady fairplay, umění prohrávat apod., napomáhá také sport k rozvoji motivace,
schopností, znalostí, schopnosti předvídat jednotlivé situace a schopnosti zorientovat se v nich. Sport
může pro mnohé děti fungovat jako jakási příprava na život a budoucí zaměstnání díky rozličným
problémovým či vypjatým situacím, ke kterým může v průběhu jejich sportování docházet a které se
tak budou již v dospívajícím věku učit zvládat.

10

MPO.CZ, Ministerstvo průmyslu a obchodu a čeští sportovci podpoří společně český export na olympijských hrách v
Soči[online] 2013 [cit. 2018-04-15] dostupné z http://www.mpo.cz/dokument141622.html
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4

Definování strategických cílů (obce, města) v oblasti sportu a přístupy a formy
města k naplnění stanovených priorit

Priority v oblasti podpory sportu v obci
1. Podpora spolkových aktivit
Pojem: Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
Zásadní význam: Motivační a aktivizační prostředek, podpora aktivit zvyšujících prestiž města.
Cíl podpory: Podpora dobrého zdravotního stavu obyvatel, podnícení zájmu o sport, podpora
sportovních aktivit, podpora zapojení občanů do sportovních aktivit a k využívání sportovní
infrastruktury ve městě.
Opatření:
- financování či spolufinancování realizace sportovních akcí na území města;
- financování nákupu potřebného vybavení k zajištění sportovních aktivit.
Přístup města k naplnění priority:
Město plánuje podporovat spolky, které na území města působí v oblasti sportu dlouhodobě a realizují
pravidelně činnost a aktivity. Město také plánuje podpořit subjekty, jejichž činnost pozitivně ovlivňuje
nabídku sportovního vyžití pro obyvatele města, či ji rozšiřuje.

2. Podpora menších aktivit
Pojem: Obec si je vědoma důležitostí spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svojí obcí.
Zásadní význam: Motivační a aktivizační prostředek, podpora aktivit podporujících soudržnost obyvatel
obce, poskytnutí možnosti realizace vlastních nápadů.
Cíl podpory: Podpora dobrého zdravotního stavu obyvatel, podnícení zájmu o sport, podpora
sportovních aktivit, které jsou určeny pro specifické cílové skupiny.
Opatření:
- využívání dotačního program na podporu drobných aktivit do 10 000 Kč, ze kterého žadatelé,
fyzické či právnické osoby vykonávající činnost v oblasti kulturních, společenských, sportovních
a volnočasových aktivit, mohou žádat spolufinancování realizace sportovních aktivit ve městě Bílovec.
Přístup města k naplnění priority:
Město plánuje podporovat menší aktivity, které mají zájem realizovat občané či jiné organizace na
území města a které budou rozvíjet nabídku sportovních činností v oblasti sportu.
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3. Podpora sportování dětí a mládeže
Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí
smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí.
Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého
člověka.
Cíl podpory: Podpora dobrého zdravotního stavu dětí a mládeže. Podnícení jejich zájmu o sport.
Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné
zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v oblasti sportu.
Opatření:
- údržba stávajících sportovních zařízení a sportovní infrastruktury ve vlastnictví města, jejich
případná modernizace v souladu s potřebami obce (tělocvična základní školy, zastřešené multifunkční
hřiště);
- údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce;
- podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních obce;
- podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež;
- podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže, především v oblasti fotbalu a volejbalu;
- podpora reprezentace dětí a mládeže.
Přístup města k naplnění priority:
Město plánuje pravidelně financovat výdaje v oblasti sportu, které pomohou udržet či budou rozvíjet
nabídku sportovní infrastruktury a činností v oblasti sportu pro děti a mládež.

4. Podpora sportu pro všechny
Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám
obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, zlepšování fyzické kondice, rozvíjení
sociálního kontaktu, smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Podpora dobrého zdravotního stavu obyvatel, podnícení zájmu o sport. Vytvoření
kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové
kategorie žijící na území města.
Opatření:
- údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace
v souladu s potřebami obce;
- údržba cyklostezky na území obce, případné rozšíření odpočinkové zóny;
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- podpora údržby sportovních zařízení v soukromém vlastnictví doplňujících sportovní
infrastrukturu v majetku města (např. provozování vnitřního bazénu a wellness centra);
- údržba a vytvoření out-fitness a workout prvků pro širší vrstvu obyvatel a jejich podpora;
- pořádání sportovních akcí pro obyvatele všech věkových skupin;
- podpora úspěšných místních sportovců.
Přístup města k naplnění priority:
Město plánuje pravidelně financovat výdaje v oblasti sportu, které pomohou udržet či budou rozvíjet
nabídku sportovní infrastruktury a činností v oblasti sportu pro všechny obyvatele.

Výše uvedené priority jsou v souladu s prioritami nastavenými v rámci „Programu podpory sportu
a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“.
Priority navrhuje každoročně podle aktuálních potřeb Výbor pro tělovýchovu a sport zastupitelstva
Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu a všesportovním
kolegiem Moravskoslezského kraje. Společně navrhují také metodiku strategických oblastí podpory
sportu. Pro období 2013 – 2018 jsou prioritními oblastmi:

→
podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních talentů (zejména podpora činnosti sportovních
center mládeže jako garance budoucí úrovně oddílů provozujících vrcholový sport a vychovávacích
reprezentanty ČR);
→

zajištění účasti reprezentačních výprav kraje na olympiádách dětí a mládeže ČR;

→

podpora sportu pro všechny, veřejně přístupné sportovní akce min. krajského významu;

→

vrcholné sportovní akce pořádané na území kraje s mezinárodní účastí;

→

vyhlášení nejúspěšnějších sportovců kraje;

→

mimořádné sportovní akce – individuální žádosti v průběhu roku.
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5

Financování sportu z rozpočtu města

Formy podpory sportu ve městě Bílovec:
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení;



revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení;



poskytování finančních prostředků na údržbu sportovní infrastruktury ve vlastnictví města;



poskytování finančních prostředků na podporu činnosti spolků, organizací, oddílů a zařízení,
které nabízejí sportovní volnočasové aktivity;



financování sportovních aktivit jednotlivců, kteří jsou obyvateli Bílovce a reprezentují město ve
sportovní disciplíně;

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady na plavecký kurz dětí základní školy;



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



z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny u jednotlivých ZŠ;

c) poskytovaná každoročně jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám
Ve městě Bílovec je v rámci dotačního programu s názvem „Dotace na podporu volnočasových
aktivit a akcí propagujících město z rozpočtu města Bílovec na rok 2018“ poskytována finanční
podpora na:
o
o
o
o
o

kulturní akce;
sportovní akce;
akce podporující cestovní ruch;
akce propagující město;
ostatní volnočasové aktivity.

Žadatelem může být zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba
vykonávající činnost v oblasti kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit.
V rozpočtu města Bílovec jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu
vyčleněny pro rok 2018 peněžní prostředky ve výši 100 000 Kč. Minimální výše poskytnuté dotace
na projekt je 3.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace je 10.000 Kč. Poskytovatel se finančně
spolupodílí na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které jsou z jeho strany
spolufinancovány maximálně 75 %, spoluúčast žadatele je minimálně 25 % z celkových uznatelných
nákladů na projekt.
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Vzhledem k nastavení dotačního programu se konkrétní dotační podpora sportovních akcí ve
sledovaném roce může pohybovat v rozmezí 0 až 100 000 Kč.

2. Nepřímá podpora
a) údržba a rozšíření cyklostezek a cyklotras, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.;
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků;
c) propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací
z jednotlivých sportovních akcí.
V tabulce níže jsou uvedeny celkové běžné výdaje města Bílovec v letech 2013 – 2018. pro roky 2013 –
2017 byl využit skutečný rozpočet k 31. 12. daného roku. V roce 2018 byly převzaty údaje z rozpočtu
pro rok 2018 po 4. úpravě k 30. 4. 2018.
Běžné výdaje města se od roku 2013 každoročně zvyšují, stejný trend mají i běžné výdaje na sport.
Výdaje na oblast sportu vzrostly ze 4 035 000 Kč (2013) na 7 776 000 Kč (2018), tzn. nárůst
o 3 741 000 Kč (92 %). Při procentuálním srovnání je zřejmé, že v roce 2013 byla podpora sportu ve
výši 3,3 % z celkového rozpočtu města. V roce 2018 je to 4,7 %, tzn. že procentuální výše podpory je
o polovinu vyšší. Tabulka 6.1 s podrobnými rozpočty pro oblast sportu za období 2013 – 2018 je
uvedena v příloze č. 2 dokumentu.
Tabulka 5.1: Podíl výdajů města na oblast sportu (v tis. Kč)

Rozpočet města Bílovec na daný rok
Běžné výdaje celkem
Běžné výdaje na oblast sportu
Podíl výdajů na oblast sportu

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018

122 721
4035
3,3 %

128 559
4793
3,7 %

130 102
4321
3,3 %

138 153
5786
4,2 %

154 078
6847
4,4 %

164 946
7776
4,7 %

Zdroj: Rozpočet města Bílovec pro období 2013 – 2018

Vzhledem k tomu, že výdaje na sport se téměř každoročně výrazně zvyšují, je potřebné určit náklady
města, které město musí každoročně vydat na údržbu a rekonstrukci stávající sportovní infrastruktury
v majetku města. Tyto výdaje budou označovány jako mandatorní, tzn. výdaje, které by měly být
vynaloženy pravidelně každý rok.
Výše ostatních nákladů v oblasti sportu bude záviset na množství finančních prostředků pro plánování
rozpočtů města pro další roky a na potřebě jednorázových výdajů.
V rámci rozpočtu města Bílovec pro sledované roky 2013 – 2018 se v oblasti sportu finanční podpora
u některých položek objevovala každý rok, tzn. pravidelně. Výše finanční podpory zůstávala stejná
nebo se měnila. Položky, u kterých v rámci srovnání rozpočtů města Bílovec za období 2013 – 2018
byla pouze jednorázová podpora v některém ze sledovaných let, nebyly uvedeny v tabulce níže.
Rozdíl mezi běžnými výdaji na oblast sportu a pravidelný výdaji na sport (tzn. bez jednorázových
položek) se pohybuje ve sledovaných letech v rozmezí 273 tis. Kč až 553 tis. Kč, viz tabulka 6.3
s podrobnými údaji v příloze č. 2. Tyto částky jsou využívány na jednorázovou podporu, např.
rekonstrukcí sportovních zařízení nebo infrastruktury města.
Tabulka výdajů na sport č. 5.2 (dle kapitol rozpočtu) má poskytnout obraz o pravidelných výdajích
města na oblast sportu, ze kterých by měly být určeny mandatorní výdaje města. Podrobné
zpracování dle uvedených položek rozpočtu je uvedeno v tabulce 6.2 v příloze č. 2.
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Tabulka 5.2: Pravidelné výdaje na sport v tis. Kč
od.par.

ODBOR
KULTURY A
SPORTU

3412
3419
3412

FINANČNÍ
PŘÍSPĚVKY A
FINANČNÍ DARY

ODBOR VNITRA
A ŽIVNOSTENSKÝ
ÚŘAD
ODBOR
FINANČNÍ

3429

oblast

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018

Sportovní zařízení v
majetku obce
Ostatní tělovýchovná
činnost
Sportovní zařízení v
majetku obce
Ostatní zájmová
činnost a rekreace

3421

Využití volného času
dětí a mládeže

3121

Gymnázia

5512

Požární ochrana –
dobrovolná část

3613

Nebytové
hospodářství
Celkem
Z toho údržba
Údržba v %
Z toho činnost
Činnost v %

16

53

59

67

126

195

1141

1490

1513

1190

1635

1709

1226

1303

1329

2050

2682

3294

174

198

185

227

78

185

0

30

7

110

163

206

30

30

30

30

30

30

520

707

677

1072

1132

1031

375

492

143

661

728

739

3482

4303

3943

5407

6574

7389

1647

1878

1561

2808

3566

4258

47,3

43,6

39,6

51,9

54,2

57,6

1835

2425

2382

2599

3008

3131

52,7

56,4

60,4

48,1

45,8

42,4

Zdroj: Rozpočet města Bílovec pro období 2013 – 2018

Na údržbu sportovní infrastruktury bylo v letech 2013 – 2015 vynakládáno méně než 50 % finančních
prostředků, které pravidelně pokrývaly výdaje v oblasti sportu. V roce 2016 bylo na provoz a údržbu
vynaloženo 51,9 % pravidelně vynakládaných finančních prostředků. V letech 2017 (skutečný rozpočet)
a 2018 (upravený rozpočet) jsou výdaje na provoz a údržbu přibližně 55 %.
Každoročně narůstají náklady na provoz a údržbu sportovní infrastruktury v majetku města (a je
předpoklad, že tomu tak bude i nadále), jelikož je nutné ji průběžně udržovat. Z toho důvodu se bude
snižovat množství i procentní podíl finančních prostředků z celkových výdajů města, které bude možné
vynakládat na realizaci aktivit a podporu činností subjektů působících v oblasti sportu.
Výdaje na činnost a aktivity každoročně rostou, z toho pouze 100 000 Kč na činnost či aktivity je
v Bílovci rozdělováno na základě dotačního programu. Vzhledem ke skutečnosti, že výdaje do oblasti
sportu v roce 2018, jejichž podíl v tomto roce byl v roce 4,7 % z celkových výdajů města (viz
tabulka 6.1), jsou považovány za maximum, je nezbytné zvážit úpravu přidělování finanční podpory
na činnost a aktivity ze strany města, a to zřízením grantového programu i pro větší akce, aktivity
s vyšším limitem na 1 subjekt, než je tomu u dotačního programu „Dotace na podporu volnočasových
aktivit a akcí propagujících město z rozpočtu města Bílovec na rok 2018“. Z důvodu nepřekročení
nastaveného limitu doporučujeme nastavit transparentní pravidla pro rozdělování finančních
částek pro podporu oblasti sportu.
V případě, že město Bílovec nebude moci podpořit oblast sportu v takovém rozsahu, jako tomu bylo
v roce 2018, minimálním limitem podpory by měly být výdaje vynaložené na oblast sportu v roce 2013,
tzn. 3,3 % výdajů na oblast sportu z celkového rozpočtu města.
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Závěrem je nutné zdůraznit, že financováním a tím podporou oblasti sportu, ať už údržbou či rozvojem
infrastruktury nebo přímým organizováním či poskytnutím příspěvku na realizaci aktivit v oblasti sportu
jiným subjektům, dochází ze strany města především k podpoře dobrého zdravotního stavu obyvatel
všech věkových kategorií.
I když město může podpořit účast na realizovaných aktivitách i jinými způsoby, např pravidelným
zveřejňováním informací o připravovaných akcích, zůstává především na jeho straně úkol spojený
s finančním zajištěním široké a kvalitní nabídky sportovní infrastruktury a aktivit ve městě.
Tento plán rozvoje sportu obsahuje popis současné situace ve sportovní oblasti ve městě Bílovec
i definování strategických cílů pro plánování rozvoje dané oblasti v dalších letech.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Sportovní akce ve městě Bílovec realizované v roce 2017
Akce
Novoroční výstup na Výšinu

Popis

Místo konání

Termín

dvoukilometrový pochod

Bílovec

01.01.2017

Turnaj za zelenými stoly ve dvouhrách i
čtyřhrách

turnaj ve stolním tenise

tělocvična ZŠ
Komenského

25.03.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

26.03.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

02.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

02.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

09.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

16.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

16.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

23.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

30.04.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

30.04.2017

Noční pohárová soutěž

soutěž

hřiště Bravinné

05.05.2017

Turistický pochod Staroveské šlápoty
2017*

Turistický pochod

Stará Ves

Medvědí stezka – Bílovec 2017

sportovní odpoledne

Medvědí bouda, Bílovec

06.05.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

07.05.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

14.05.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

14.05.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

21.05.2017

Bílovecká laťka aneb "O pohár ředitele školy"

soutěž ve skoku vysokém

ZŠ TGM Bílovec

25.05.2017

Rybářské závody "Setinská ploutev"*

rybářské závody

Bílovecká přehrada

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

28.05.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

28.05.2017

Celoměstský den dětí

pořádá město

přehrada

01.06.2017

25

06.05.2017

27.05.2017

Akce

Popis

Místo konání

Termín

Turistický pochod Bílovecká 50*

pochod

Bílovec – Bravinné

Pohárová soutěž mužů a žen v požárním
sportu

soutěž v požárním sportu

hřiště Výškovice

04.06.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

04.06.2017

Spring cup 2017 – mezinárodní turnaj elévů a
mladších žáků ve florbale

turnaj ve florbale

hala ZŠ Komenského

Na kole dětem

sportovní projekt na
podporu nemocných dětí

Bílovec

07.06.2017

Memoriál J. Jedličky – dětská soutěž v
požárním sportu

soutěž v požárním sportu

Výškovice

10.06.2017

Odřivousův pohár MTB Bílovec

závod na kolech

areál Střelnice, Bílovec

10.06.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

11.06.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

11.06.2017

První ročník pohárové soutěže v požárním
sportu

soutěž v požárním sportu

hřiště Stará Ves

17.06.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

18.06.2017

Klub seniorů: "POKUS O SPORT"

klub seniorů

Klubovna DS

22.06.2017

Memoriál Petra Hudeče

turnaj ve florbale

Sportovní hala, Ostravská
Bílovec

23.06.2017

Valašské hry 2017

sportovní dny

Gymnázium Mikuláše
Koperníka

Moravská brána*

soutěž hasičů

Slezské náměstí, areál
Střelnice

Turnaj v nohejbale

turnaj

hřiště Bravinné

22.07.2017

Denní pohárová soutěž i s PS

soutěž

hřiště Bravinné

19.08.2017

FC Bílovec – domácí utkání mladších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

02.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

03.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

03.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

10.09.2017

Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě

mistrovství v turistice

Bílovec

16.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání mladších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

16.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

17.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

17.09.2017
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03.06.2017

05.-07.05.2017

27.-29.06.2017
08.07.2017

Akce

Popis

Místo konání

Termín

FC Bílovec – domácí utkání starších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

20.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání starších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

23.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

24.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání mladších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

30.09.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

01.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

01.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání starších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

07.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

08.10.2017

Taneční kurz pro děti

taneční kurz

Dům kultury v Bílovci

12.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání mladších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

14.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

15.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

15.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání starších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

21.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

22.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

22.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

29.10.2017

FC Bílovec – domácí utkání starších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

04.11.2017

FC Bílovec – domácí utkání mladších žáků

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

04.11.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

05.11.2017

FC Bílovec – domácí utkání staršího a
mladšího dorostu

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

05.11.2017

FC Bílovec – domácí utkání mužů

domácí utkání

fotbalové hřiště, Bílovec

12.11.2017

15. ročník Bílovec Cupu, mužského
florbalového vánočního turnaje

vánoční turnaj

hala ZŠ Komenského

Vánoční turnaj ve stolním tenise
vánoční turnaj
Pozn. * největší akce
Zdroj: Odbor kultury a sportu MěÚ Bílovec, 2018
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tělocvična ZŠ
Komenského

27.-28.12.2017
28.12.2017

Příloha č. 2 – Rozpočet města – výdaje na sport
Tabulka 6.1: ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE PŘÍJMY a VÝDAJE – oblast SPORT v letech 2013 – 2018 v tis. Kč
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
položka
třída 4

PŘÍJMY
Přijaté transfery (dotace)

4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH

-

dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů

120

150

42

103

dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lubojaty

450

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Bílovec
dotace na úhradu mimořádných výdajů jednotek SDH Bílovec nasazené v červnu 2013

371

214

199

61

50

66

dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lubojaty

225

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
dotace na akci"Cyklostezka Bílovec, místní část Stará Ves – 1.část II.etapy"

3126

730

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
dotace na akci "Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci"

1167

3478

dotace na akci "Regenerace volnočasového hřiště Bílovec – Bravinné a modernizace
kulturního domu Bílovec – Bravinné"
dotace na akci "Lázeňské centrum Modrá Laguna – rekonstrukce vnějších částí"

3848
1080

388

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
dotace na akci "Regenerace volnočasového hřiště Bílovec – Bravinné a modernizace
kulturního domu Bílovec – Bravinné"

183

dotace na akci"Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci"

108

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
dotace na rekonstrukci Tatry 815 – CAS 32 pro potřebu JSDH Bílovec
PŘÍJMY CELKEM

4 643

2 499

-

1500

3 785

5 571

928

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
orj.

org.

od.,par.

VÝDAJE

ODBOR KULTURY A SPORTU
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
40

419

údržba dětských hřišť

40

435

údržba hřiště – Stará Ves, Bravinné

40

417

zavlažování hřiště na ul. Ostravská

16

53

59

27

98

140

40

27

25

1

30

1160

1160

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
40

408

Školní sportovní klub Bílovec – zakoupení odlehčených bezpečnostních branek

42

40

443

Školní sportovní klub Bílovec – zakoupení gumového granulátu na doplnění umělé trávy
ve sportovním areálu na Ostravské ulici

47

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
40

416

TJ Spartak Bílovec – příspěvek na činnost

25

40

446

Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec

40

435

TJ Spartak Bílovec – příspěvek na úhradu nájmů haly ZŠ Komenského

40

446

40

120
242

305

Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec

60

120

428

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na činnost (školní mládež – volejbal a
fotbal, juniorky – volejbal, ženy – volejbal), nájmy, sportovní akce

290

415

40

424

Příspěvek na činnost ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC (juniorky)

50

40

442

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na činnost volejbalového družstva
juniorek v souvislosti s postupem do 1.ligy ČVS

50

40

443

Školní sportovní klub Bílovec – finanční dar na zakoupení gumového granulátu na
doplnění umělé trávy na Ostravské ulici

65

40

440

Školní sportovní klub – příspěvek na dopravu družstev volejbalového oddílu na
mezinárodní turnaje

29

50

334

460

780

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
40

442

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na vybudování Multifunkčního dětského
hřiště na ul. Ostravská v Bílovci

40

443

Školní sportovní klub Bílovec – finanční dar na zakoupení zahradního traktoru včetně
příslušenství

40

425

Příspěvek na činnost ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC (ženy)

40

437

ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC – příspěvek na úhradu nájmů tělocvičny a haly ZŠ Komenského

40

441

ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC – příspěvek na výdaje spojené se zabezpečením 1. kola finále
Českého poháru ve volejbale starších žákyň

40

439

Příspěvky na akce propagující město Bílovec

40

433

Příspěvek na nákup sportovního materiálu pro Sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka

40

433

Sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka – finanční příspěvek na činnost

40

434

Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí)

40

453

FK Bílovec – dotace na materiálové vybavení dorostu a dopravu

40

416

Mladý tenista o.s. – finanční příspěvek na činnost

40

415

Fotbalový klub Tísek – finanční dar

40

438

Fotbalový klub Lubojaty, z. s. – dotace na činnost

60
150
50
138

159

138

151

176

140

60

60

70

70

200

200

350

380

460

20
211
20

200

80
30
30
25

19

450

720

840

150

152

152

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
40

417

dotace na provoz a údržbu sportovního areálu na Ostravské ulici – majetek města ve
správě Školního sportovního klubu Bílovec

40

431

dotace na regeneraci travnaté plochy fotbalového hřiště ve sportovním areálu na
Ostravské ulici – majetek města ve správě Školního sportovního klubu Bílovec

40

418

dotace na činnost, nájmy, provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na
ul.Tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště – majetek města ve správě TJ
Spartak Bílovec

40

422

dotace na provoz a údržbu areálu hřiště v Bravinném – majetek města ve správě TJ
Družstevník Bravinné (na nákup sekačky 2017)

30

440

440

450

730

745

800

1390

1700

2202

40

94

70

30

70

50

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
40

423

dotace na údržbu areálu hřiště ve Staré Vsi – majetek města ve správě Sport klubu Stará
Ves

16

24

9

30

40

50

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
40

427

Dotace na podporu volnočasových aktivit a akcí propagujících město Bílovec

100

40

427

Příspěvky na podporu volnočasových aktivit

40

429

František Galík – finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých

40

436

GMK Bílovec – finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory

35

40

441

Lumberjack – gym Bílovec o. s. – příspěvek na činnost

25

40

432

Kynologický spolek Velké Albrechtice – dotace na činnost

40

436

Český kynologický svaz ZKO Klimkovice – dotace na činnost

40

447

Český rybářský svaz, Bílovec – dotace na činnost

40

439

ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílovec – dotace na nákup vybavení

40

448

Jan Jaroš – dotace na akci "Aerobic show s Olgou Šípkovou a Honzou Jarošem"

40

448

Jiří Klein – peněžitý dar na zajištění expedice na nejvyšší sopku světa Ojos del Salado

8

40

415

Zbyněk Bulava – peněžitý dar na přípravu a účast na mistrovství Evropy v kulturistice

20

40

448

Kolosport-bc., z. s. – dotace na "Odřivousův pohár 2017"

100

765

40

440

100

766

SDH Lubojaty – finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM

100

770

SDH Lubojaty – finanční dar na opravu požární stříkačky

100

770

SDH Lubojaty – finanční dar na materiálové vybavení

164

188

175

188

11

0

10

10

10

10

15

15

10

20

20

2

5

5

17

27

45
120
12

37

Asociace TOM ČR, TOM 19185 VLK – finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
TGM
Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk – finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté
město

4

9

20
10

3

4

4

25

30

20

31

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
100

767

SDH Bílovec – finanční dar na výdaje související s úpravou a modernizací časomíry

105

784

SDH Výškovice – finanční dar na zakoupení užitkového vozidla typu minibus

105

436

SDH Výškovice – finanční dar na výdaje spojené s návštěvou sdruženého hasičského sboru
v německém Boxdorfu

105

767

100

775

17
120

120

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Bílovec – finanční dar na výdaje spojené s
opravami budovy na ul. Jeremenkova v Bílovci

10

15

Sdružení Jóga v denním životě Bílovec, o. s. – finanční dar na nákup karimatek

15

20

3421 Využití volného času dětí a mládeže
40

440

Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk – dotace na činnost

40

441

TK Mažoretky Bílovec – dotace na činnost

40

416

TK Mažoretky Bílovec – dotace na úhradu dopravy a ubytování na Mistrovství světa
mažoretek v Chorvatsku

40

445

Asociace TOM ČR, oddíl TOM 3910 Nezmaři Bílovec – dotace na mezinárodním
mistrovství v turistickém závodě

40

416

Český svaz včelařů – dotace na činnost kroužku mladých včelařů

30

60

90

90

50

53

96

151
56
7

20

20

30

30

3121 Gymnázia
GMK Bílovec – dotace na údržbu hřiště při GMK Bílovec

30

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

30

30

30

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

5512 Požární ochrana – dobrovolná část
61

251

JSDH Bílovec – provoz, činnost

199

242

277

430

528

430

61

252

JSDH Bílovec – hasičská technika

118

148

74

65

52

70

61

253

JSDH Bílovec – záchovná údržba budovy

63

9021

61

253

JSDH Bílovec – mimořádné výdaje

61

254

JSDH Bílovec – výdaje na zabezpečení akceschopnosti

61

2021

20

SDH Bílovec – dotace na činnost mladých hasičů

50
66
180

JSDH Bravinné – provoz, činnost

90

32

47

117

106

60

40

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
61

2022

JSDH Bravinné – výměna oken soc. zařízení, nákup krbových kamen a kalového čerpadla

63

7026

SH ČMS SDH Bravinné – dotace na hasičské soutěže

61

3021

JSDH Stará Ves – provoz, činnost

63

4021

SDH Stará Ves – dotace na činnost mladých hasičů

63

4022

SDH Stará Ves – dotace na nákup užitkového vozidla

63

7027

SH ČMS SDH Stará Ves – dotace na opravu hasičské techniky

61

5021

JSDH Lubojaty – provoz, činnost

63

6021

63

6022

61

5022

JSDH Lubojaty – výměna okapových svodů

61

5024

JSDH Lubojaty – údržba travnaté plochy, údržba a servis zahradního traktoru, oprava plotu

61

5022

JSDH Lubojaty – provoz hřiště

31

90

57

64

73

15

61

5021

JSDH Výškovice- provoz, činnost

70

110

135

137

135

85

61

8022

JSDH Výškovice – oprava podlahy, oprava a údržba hasičské techniky

63

7021

SDH Výškovice – dotace na činnost mladých hasičů

63

7024

SH ČMS SDH Výškovice – dotace na činnost – muži

20

63

7025

SH ČMS SDH Výškovice – dotace na opravu hasičské techniky

80

63

7022

SDH Výškovice – dotace na oslavy 125 let založení SDH Výškovice

14

11

31

30

16

45

50

47

60
10
22
63

150

35
102

117

134

110

106

113

SDH Lubojaty – dotace na činnost mladých hasičů

50

55

55

SDH Lubojaty – dotace na oslavu 125 let SDH Lubojaty

50

30
35

70
30

60

33

50

ODBOR FINANČNÍ

ODBOR FINANČNÍ

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

3613 Nebytové hospodářství
100

760

Jóga v denním životě – finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.
Smetanova č.p.746 v Bílovci

103

763

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor
na ul.Ostravská v Bílovci

33

25

25

26

26

26

26

117

117

117

117

183

183

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
100

Jan Jaroš – dotace na úhradu nájmu a služeb v souvislosti s provozováním vnitřního
bazénu a wellness centra Modrá Laguna

796

350

350

350

518

519

530

7776

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
100

767

Kynologický klub Velké Albrechtice – finanční dar na konání závodů

5

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

4035

4793

4321

5786

6847

PŘÍJMY – VÝDAJE

608

-2 294

-536

-215

-5 919

Zdroj: Rozpočet města Bílovec pro roky 2013-2018

Tabulka 6.2: ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE PŘÍJMY a VÝDAJE – oblast SPORT bez jednorázových položek – v letech 2013 – 2018 v tis. Kč
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
VÝDAJE
orj.

org.

od.,par.

ODBOR KULTURY A SPORTU
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
40

419

údržba dětských hřišť

40

435

údržba hřiště – Stará Ves, Bravinné

40

407

zavlažování hřiště na ul. Ostravská

16

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

53

59

416

98

140

40

27

25

1

30

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
40

27

TJ Spartak Bílovec – příspěvek na činnost

25

34

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
40

446

Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec

40

435

TJ Spartak Bílovec – příspěvek na úhradu nájmů haly ZŠ Komenského

40

446

40

120
242

305

Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec

60

120

428

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na činnost (školní mládež – volejbal a
fotbal, juniorky – volejbal, ženy – volejbal), nájmy, sportovní akce

290

415

460

40

437

ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC – příspěvek na úhradu nájmů tělocvičny a haly ZŠ Komenského

138

159

138

40

439

Příspěvky na akce propagující město Bílovec

211

151

176

40

433

Sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka – finanční příspěvek na činnost

140

40

434

Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí)

200

438

Fotbalový klub Lubojaty, z. s. – dotace na činnost

200

334

780

1160

1160

60

60

70

70

200

350

380

460

25

19

450

720

840

150

152

152

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
40

417

dotace na provoz a údržbu sportovního areálu na Ostravské ulici – majetek města ve
správě Školního sportovního klubu Bílovec

40

431

dotace na regeneraci travnaté plochy fotbalového hřiště ve sportovním areálu na
Ostravské ulici – majetek města ve správě Školního sportovního klubu Bílovec

40

418

dotace na činnost, nájmy, provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na
ul.Tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště – majetek města ve správě TJ
Spartak Bílovec

40

422

40

423

440

440

450

730

745

800

1390

1700

2202

dotace na provoz a údržbu areálu hřiště v Bravinném – majetek města ve správě TJ
Družstevník Bravinné (na nákup sekačky 2017)

40

94

70

30

70

50

dotace na údržbu areálu hřiště ve Staré Vsi – majetek města ve správě Sport klubu Stará
Ves

16

24

9

30

40

50

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
40

427

Dotace na podporu volnočasových aktivit a akcí propagujících město Bílovec

40

427

Příspěvky na podporu volnočasových aktivit

100
164

35

188

175

188

11

0

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
40

429

František Galík – finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých

40

432

Kynologický spolek Velké Albrechtice – dotace na činnost

40

436

Český kynologický svaz ZKO Klimkovice – dotace na činnost

40

447

Český rybářský svaz, Bílovec – dotace na činnost

10

10

10

10

15

15

10

20

20

2

5

5

17

27

45

60

90

90

50

53

96

20

20

30

30

3421 Využití volného času dětí a mládeže
40

440

Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk – dotace na činnost

40

441

TK Mažoretky Bílovec – dotace na činnost

40

416

Český svaz včelařů – dotace na činnost kroužku mladých včelařů

30
7

3121 Gymnázia
GMK Bílovec – dotace na údržbu hřiště při GMK Bílovec

30

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

30

30

30

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

5512 Požární ochrana – dobrovolná část
61

251

JSDH Bílovec – provoz, činnost

199

242

277

430

528

430

61

252

JSDH Bílovec – hasičská technika

118

148

74

65

52

70

61

2021

JSDH Bravinné – provoz, činnost

90

47

117

106

60

40

61

3021

JSDH Stará Ves – provoz, činnost

14

11

31

30

16

22

63

4021

SDH Stará Ves – dotace na činnost mladých hasičů

45

50

47

63

63

7027

SH ČMS SDH Stará Ves – dotace na opravu hasičské techniky

61

5021

JSDH Lubojaty – provoz, činnost

63

6021

SDH Lubojaty – dotace na činnost mladých hasičů

61

5022

JSDH Lubojaty – provoz hřiště

31

90

61

5021

JSDH Výškovice- provoz, činnost

70

110

61

8022

JSDH Výškovice – oprava podlahy, oprava a údržba hasičské techniky

63

7021

SDH Výškovice – dotace na činnost mladých hasičů

35
102

117

134

110

106

113

50

55

55

57

64

73

15

135

137

135

85
70

30

36

60

33

skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
skutečný
upravený
rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k rozpočet k
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.4.2018
ODBOR FINANČNÍ

ODBOR FINANČNÍ

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

3613 Nebytové hospodářství
100

760

Jóga v denním životě – finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.
Smetanova č.p.746 v Bílovci

103

763

100

796

25

25

26

26

26

26

Školní sportovní klub Bílovec – finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor
na ul.Ostravská v Bílovci

117

117

117

117

183

183

Jan Jaroš – dotace na úhradu nájmu a služeb v souvislosti s provozováním vnitřního
bazénu a wellness centra Modrá Laguna

350

350

350

518

519

530

3482

4303

3943

5407

6574

7389

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Zdroj: Rozpočet města Bílovec pro roky 2013-2018

37

Tabulka 6.3: Rozdíl mezi běžnými výdaji na sport a pravidelnými výdaji na sport v letech 2013 –
2018 (v tis. Kč)
skutečný
rozpočet k
31.12.2013

skutečný
rozpočet k
31.12.2014

skutečný
rozpočet k
31.12.2015

skutečný
rozpočet k
31.12.2016

skutečný
rozpočet k
31.12.2017

upravený
rozpočet k
30.4.2018

Běžné výdaje na oblast sportu

4035

4793

4321

5786

6847

7776

Pravidelné výdaje na oblast sportu

3482

4303

3943

5407

6574

7389

553

490

378

379

273

387

Výdaje

Rozdíl

Zdroj: Rozpočet města Bílovec pro roky 2013-2018

