Plán rozvoje sportu
2019–2025

Obec Kozmice

Plán rozvoje sportu v obci byl schválen zastupitelstvem obce dne 5.dubna 2019,
Usnesením č.3/2019
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ÚVOD

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Kozmice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob finanční a nefinanční podpory sportu v obci v letech 2019 až 2025.

1. ZÁKLADNÍ POJMY
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.

Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.

Tělesná výchova a sport na školách – ve spolupráci se zřizovateli MŠ, ZŠ a SŠ pohybové aktivity
v rámci školní výuky (školního vzdělávacího 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.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
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Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.

2. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:

•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro děti mládež,

•

zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,

•

obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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3. OBEC KOZMICE
Samosprávní územní celek Obec Kozmice tvoří tři (3) místní části: Kozmice, Kácova Lhota a
Rousínov řazeno sestupně dle velikosti sídla, počtu obyvatel, četnosti zastoupené občanské
vybavenosti, významu sídel z pohledu celku. Ve Středočeském kraji, v okrese Benešov je obec
situována v severovýchodní oblasti Středočeské pahorkatiny v nadmořské výšce od 420 m n/m
do 530 m n/m. Přes malebný, kopcovitý ráz krajiny, kde jsou výrazně zastoupeny zalesněné
plochy a obec v nich samostatně hospodaří na svém majetku. Půda je využívána zejména pro
zemědělskou činnost. Díky důmyslnosti předků jsou citlivým způsobem do krajiny začleněny
četné vodní plochy. Obec je spravována prostřednictvím obecního úřadu se sídlem v
Kozmicích. Pokud jde o minulost, je možné říci, že každá místní část má různé stáří, čímž je
myšlena první zmínka o obci. Nejstarší z tohoto pohledu jsou Kozmice, o nichž nacházíme první
zmínky někdy okolo roku 1350 - 1352.

Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2019 (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2019
Nadmořská výška (m n. m.)
Části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
PSČ
Dobrovolný svazek obcí
Místní akční skupina (MAS)

Kozmice
Obec
796,13
317
512
Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov
Kozmice u Benešova
Kozmice 12, 256 01 Kozmice
Helena Matoušková
Benešov
Benešov
256 01
Posázaví o.p.s.

Obec k 1. 1. 2019 měla 317 trvale žijících obyvatel. V tabulce č. 2 je uveden vývoj celkového
počtu obyvatel obce od roku 2006 do roku 2018. Dle níže uvedené tabulky je patrné, že celkový
počet obyvatel obce během posledních 13 letech konstantním tempem roste. Počet obyvatel
k 1. 1. 2019 je 317.
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Tab. 2: Vývoj počtu obyvatelstva v Kozmicích a spádových obcích v letech 2006-2018

Název obce
Kozmice

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
216

226

228

246

260

285

286

289

295

310

311

312

317

Zdroj: ČSÚ

Obec Kozmice patří mezi dynamicky se rozvíjející obce. Průměrný věk obyvatelstva je kolem
39,7 let, jde obci s průměrným věkem obyvatelstva pod hranicí dlouhodobého věkového
průměru v okrese Benešov. Kromě jiných oblastí, jsou zde pestré možnosti a velký potenciál
k aktivnímu i pasivnímu trávení volného času obyvatelstva, zázemí pro společenský komunitní
život, a také pro sportovní vyžití.

4. SOUČASNÝ STAV
SPORTOVIŠTĚ
•

Dětské hřiště Kozmice – je situováno před v prostoru areálu budovaného sportovně
relaxačního areálu v blízkosti nové i staré sídelní zástavby v obci Kozmice. Hřiště je
majetkem obce Kozmice a bylo vybudováno v roce 2017. Na hřišti jsou herní a sportovní
prvky pro děti a mládež a nechybí zde zázemí pro posezení a odpočinek (altánek, lavičky).

•

Multifunkční hřiště Kozmice – v procesu přípravy je multifunkční hřiště pro sport (fotbal,
nohejbal, volejbal, házenou, aj.), které se má stát nedílnou součástí sportovně relaxačního
areálu v obci Kozmice. Hřiště bude majetkem obce Kozmice a jeho realizace je připravena
v období let 2019 – 2021. Půjde o oplocený areál s herními a sportovními prvky pro děti,
dále je zde sportoviště pro malou kopanou nebo jiné sporty a zázemí pro společenské akce.

•

Dětské hřiště Kácova Lhota – půjde o hřiště pro děti a mládež v místní části Kácova Lhota.
Hřiště by mělo být situováno v centru místní části v blízkosti nové i staré sídelní zástavby,
jakož i chatové osady v Kácové Lhotě. Hřiště bude majetkem obce Kozmice a jeho realizace
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je připravena v období let 2019 – 2021. Na hřišti budou herní a sportovní prvky pro děti a
mládež a nebude zde chybět ani zázemí pro posezení a odpočinek (lavičky).
•

Dětské hřiště Rousínov – půjde o hřiště pro děti a mládež v místní části Rousínov. Hřiště
by mělo být situováno v centru místní části v blízkosti sídelní zástavby. Hřiště bude
majetkem obce Kozmice a jeho realizace je připravena v období let 2019 – 2021. Na hřišti
budou herní a sportovní prvky pro děti a mládež a nebude zde chybět ani zázemí pro
posezení a odpočinek (lavičky).

MÍSTNÍ SPOLKY A NEFORMÁLNÍ SDRUŽENÍ
•

SDH Kozmice – byl založen již v roce 1895. Kromě své hlavní činnosti se spolek věnuje též
hasičskému sportu v kategorii žen i mužů a podílí se i na výchově dětí a mládeže
prostřednictvím spolupořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí v obci
Kozmice. Jednotlivá družstva se účastní pravidelně různých okrskových a jiných soutěží
v požárním sportu. V soutěžích jsou družstva poměrně úspěšná (zejm. ženy od první
soutěže vozí domů poháry, muži jsou v tomto drobně v závěsu, což ale nezměnilo nic na
nadšení sportovců). Hasiči jsou tak nedílnou součástí obce, když pomáhají při údržbě
místního koupaliště, sekundovali při motokrosových závodech, pořádají sportovní dny pro
děti a další sportovní utkání (požární soutěže, turnaj v malé kopané).

•

AMK - Superkros Kozmice (dříve Automotoklub Superkros Kozmice) – byl založen v roce
1997, a od samého počátku své existence je členem ÚAMK České republiky a je to jeden z
nejvýznamnějších sportovních subjektů na okrese Benešov. V Kozmicích se podílel několik
desetiletí na tradicí pořádání motokrosových závodů. V minulosti se zde jely velmi
významné závody, ve kterých se ukázala řada zahraničních i tuzemských motokrosových
hvězd. Poslední roky se zde pravidelně jezdili mládežnické motokrosové závody. Soutěže
byly hojně navštěvovány závodníky z celé české republiky, ale i ze zahraničí.
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5. VIZE A PRIORITY
VIZE
Obec Kozmice chce podpořit vznik a spolupráci aktivitám spolků v oblasti sportovních aktivit,
k čemuž bude vypracovaný systém finanční podpory formou individuálních dotací
poskytovaných z rozpočtu obce. Dále Obec Kozmice pomáhá a spolupracuje na aktivitách
neformálních sdružení občanů na poli sportu, protože si je vědoma důležitosti spontánního
sdružování „odspoda“, tzn. ze strany občanů obce a jejích místních částí, jakož i dobrovolníků.
Od takovýchto činností se totiž mj. odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí. Obec podporuje
podnícení zájmu o sport u dětí a mládeže, vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé
součásti zdravého životního stylu a jako nabídku smysluplné zábavy a současného rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Obec vytváří kvalitní a finančně dostupné možnosti
sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce a
podporuje možnosti organizovaného a neorganizovaného sportu a sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost,
společenskou třídu nebo pohlaví.

PRIORITY
Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Jeho úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navozením pocitu bezpečí.
Sport má kladný vliv na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.

Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizaci a aktivní odpočinek.
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Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

Místní spolky a neformální sdružení
Obec podporuje vznik a činnost místních spolků a neformálních sdružení občanů, které jsou
důležitými prvky občanské společnosti a na místní úrovni posilují pocit vzájemné sounáležitosti
k obci a ke komunitě. Spontánní aktivity mířící k smysluplnému trávení volného času a k
obecnému prospěchu jsou vhodným prvkem k vytváření zdravého klimatu, jak na místní, tak i
na celospolečenské úrovni.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ V JEDNOTLIVÝCH PRIORITÁCH

Priorita
Cíl
Záměry

Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současného rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí
a mládeže.
Podporovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití dětí a
mládeže.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť a sportovišť ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
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Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Podpora pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky a neformálními sdruženími z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.

Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorování počtu a aktuálního stavu sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sportovní infrastrukturu dle možností
rozpočtu a dotací.

Místní spolky a neformální sdružení
Podpora vhodných možností pro vznik a činnost místních spolků a neformálních
sdružení na poli sportu.
Metodická podpora různých aktivit ve stadiu přípravy a realizace projektů
sportovních a dalších akcí.
Nastavení a udržení systému dotací z rozpočtu obce pro místní spolky na poli
sportu a pohybových volnočasových aktivit. Vznik transparentního systému
k podpoře neformálních sdružení a neformálních aktivit na poli sportu a
pohybových volnočasových aktivit.
Podpora případně spolupořadatelství sportovních a dalších akcí pořádaných
místními spolky a neformálními sdruženími.
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6. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení.

•

Výstavba, modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich
vybavení.

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

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

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
Nepřímá podpora
•

Údržba stávajících sportovních zařízení.

•

Propagace sportovních akcí.

•

Organizační zajištění sportovních aktivit.

•

Podpora pořádání sportovních akcí, pohybových volnočasových aktivit a dalších akcí
pro aktivní a komunitní život.
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7. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Kozmice se bude průběžně aktualizovat, na základě
potřeb a požadavků na vznik, modernizaci a údržbu jednotlivých sportovišť, stejně tak jako
potřebám a možnostem podpory místních spolků a neformálních sdružení podporujícím
aktivity v oblasti sportu.
Strategický plán rozvoje sportu Obce Kozmice schválilo zastupitelstvo Obce Kozmice na svém
zasedání konaném dne 5 dubna 2019, usnesením č. 3/2019.
Strategický plán rozvoje sportu obce Kozmice je zveřejněn na webových stránkách Obce
Kozmice https://www.obeckozmice.cz/uzemni-plan (pod odkazem „Strategický a územní
plán obce“), popř. https://www.obeckozmice.cz/sportovni-relaxacni-areal nebo je dostupný
v papírové podobě na obecním úřadě Kozmice v úředních hodinách.

V Kozmicích dne 5. dubna 2019

---------------------------------------------Helena Matoušková, starostka obce Kozmice
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