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Plán rozvoje sportu města Netolice na roky 2018 –
2025
Plán podpory sportu města Netolice na roky 2018 – 2025 je střednědobý dokument
konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a předpokládané finanční zdroje,
které umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch
města a kvality života občanů města. Vychází ze státní koncepce v oblasti sportu –
SPORT 2025 a Plánu rozvoje sportu v Jihočeském kraji schváleného usnesením
Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 129/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018.
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1. Úvod
Základní dokumenty, vymezující současný význam tělesné výchovy a sportu v životě
společnosti i jednotlivce jsou v v rámci EU Bílá kniha o sportu (strategický materiál
Evropské unie pro podporu a rozvoj sportu) a v rámci ČR Koncepce podpory sportu
2016-2025 - SPORT 2025 a v rámci Jihočeského kraje Plán rozvoje sportu v
Jihočeském kraji schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č.
129/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018. Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních
je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu,
genderu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro
organizované i neorganizované sportovce. Postavení sportu v ČR a roli měst a obcí
upravuje zákon
115/2001 Sb,. Tento zákon vymezuje postavení sportu ve
společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných
správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich
trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
Dle výše uvedeného zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své
samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj
sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti
kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční
podporu sportu ze svého rozpočtu.
Tělovýchova a sport je nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit a přispívá ke vzniku
demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci.
Přiměřená pohybová aktivita patří k důležitým faktorům, ovlivňujícím zdraví a délku
lidského života, kterou není možno jiným způsobem kompenzovat. Vzhledem ke
stálému snižování přirozené i pracovní fyzické zátěže u všech věkových skupin
občanů je proto funkce tělovýchovy a sportu v současné době v jejich životě
nezastupitelná.
Aktivní náplň života sportem a pohybovými aktivitami patří u dětí a mládeže mezi
nejefektivnější součásti výchovy a prevence drogové závislosti, alkoholismu,
kriminality a dalších negativních sociálních jevů. K tomu je potřeba jejich vedení
cvičiteli a trenéry, kteří tuto činnost vykonávají většinou dobrovolně a bez nároku na
finanční odměnu. Jde o časově velmi náročnou činnost a na počtu a ochotě cvičitelů
a trenérů v podstatě závisí i počet oddílů pro děti a mládež v organizované
tělovýchově. Cvičitelé a trenéři se v největší míře rekrutují z dospělých sportovců,
kteří jsou na sklonku a nebo po ukončení aktivní kariéry na soutěžní úrovni a kteří
jsou schopni své zkušenosti předávat mladé generaci.
U dospělých a starší generace včetně seniorů je pohyb důležitý pro rozvoj a
udržování jejich fyzické kondice. Proto je v zájmu města Netolice podporovat a
rozvíjet tělovýchovu a sport jak rozvojem materiálně technické základny (sportovišť) v
majetku města, tak i finančními dotacemi pro sportovní oddíly na práci s dětmi a
mládeží a reprezentaci města. Hlavním cílem je dosažení co nejvyššího počtu
zapojených občanů a zejména dětí a mládeže do organizovaného sportu.
Podpora sportu se odvíjí od potřeb města Netolice a vychází z kulturně historických
tradic. Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života
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ve městě Netolice. Akce v oblasti sportu přispívají k dobrému jménu města a podílejí
se i na naplňování marketingové strategie. Město Netolice se spolupodílí na
financování sportu a sportovních zařízení a vytváří tak pro své občany vhodné
podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity a spolupracuje se sportovními
subjekty na jejich dalším rozvoji. Koncepce rozvoje sportu ve městech srovnatelné
velikosti jsou zaměřeny především na rozvoj zájmového a výkonnostního sportu a na
děti a mládež a dále na marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu pro
rozšiřování možností sportovního vyžití pro návštěvníky regionu. Ve městě Netolice
má tělovýchova a sport dlouhodobou tradici a město nabízí poměrně široké možnosti
pohybových aktivit.
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2. Základní východiska
2.1 Základní demografické údaje
Město Netolice leží v Jihočeském kraji v okrese Prachatice, v podstatě na půli cesty
mezi Českými Budějovicemi a Prachaticemi. Ve městě nesídlí žádný velký podnik,
který by poskytoval pracovní příležitosti a mnoho obyvatel města tak za prací dojíždí.
Město Netolice je naopak přirozeným spádovým centrem mikroregionu pro desítku
okolních obcí, celkový počet obyvatel mikroregionu je kolem 4700.
Počet obyvatel města od roku 1980 kolísá mezi 2500 - 2700, současný stav k
31.12.2017 je 2596 obyvatel. Věkové složení podle dostupných údajů k 31.12.2016:
0 – 14 let

407

15 – 64 let

1 702

Nad 65 let

459

Poměrně nízká je v současné době nezaměstnanost – ze skupiny 15 – 64 let je
podle údajů ÚP 32 nezaměstnaných, to je 1,90 %. Poněkud horší je podíl osob v
exekuci – v současné době je to 7,96%, jedná se celkem o 173 osob, z toho je 15% to je 26 osob ve věku 18 – 29 let. Tyto údaje jsou uvedeny z toho důvodu, že aktivní
zapojení do organizované tělovýchovy a sportu představuje jisté, byť nepříliš vysoké
finanční náklady. Přesto jsou to z pohledu nezaměstnaných nebo osob v exekuci
zbytné náklady, které omezí v prvé řadě a ovlivňují tak jejich vlastní zapojení a
zejména zapojení jejich dětí.

2.2 Spolky a organizace na úseku tělovýchovy a sportu
TJ Netolice 1892, z.s.
Jedná se o zapsaný spolek, který za účelem provozování sportu pro všechny* i
výkonnostního sportu* sdružuje sportovní oddíly. Spolek je otevřený novým členům i
oddílům, členské příspěvky pro dospělé členy jsou 1500,- Kč za rok (125,- Kč za
měsíc), pro děti a mládež 500,- Kč za rok (42,- Kč za měsíc). TJ v současné době
sdružuje 275 členů v 9 sportovních oddílech, z toho je 162 členů ve věku do 23 let,
V poměru k celkovému počtu obyvatel Netolic je počet členů TJ 10,5% (bez
zohlednění členů z okolních lokalit).
*Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i
psychické kondice.
*Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou,
organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek.
Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí
sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty
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a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování
výkonnosti).

Sportovní oddíly TJ Netolice 1892
Fotbal
Oddíl fotbalu má tato družstva: mladší přípravka, starší přípravka, mladší a starší
žáci, dorost, muži – všechna družstva se účastní soutěží, organizovaných fotbalovým
svazem. Oddíl má 83 členů.
Volejbal
Oddíl má družstvo mužů, které hraje II. Ligu (3. nejvyšší soutěž v ČR) a oddíl žen,
který není v žádné soutěži. Oddíl bohužel nemá (pro nedostatek zájemců) mládež,
celkem má 27 členů.
Floorbal
Oddíl vznikl v roce 2017 a v současné době má družstvo starších žáků, které hraje
Jihočeskou floorbalovou ligu a družstvo mladších žáků, které se účastní regionálních
svazových soutěží. Oddíl má 35 členů, z toho 32 jsou žáci. Oddíl byl založen na
základě velkého zájmu o kroužek floorbalu v DDM.
Nohejbal
Oddíl nohejbalu má pouze 7 členů a svému sportu se věnuje 2 x týdně jen na
rekreační úrovni
Karate
Oddíl karate se v současné době neúčastní žádných organizovaných soutěží, trénuje
2x týdně, má 10 dospělých členů a 12 členů z řad dětí a mládeže.
Sport pro všechny
Oddíl sport pro všechny má celkem 3 sekce – muži (dospělí), turistika (smíšená) a
sportovní tanec děti – celkem má oddíl 49 členů, z toho 28 dětí, které se nově
zapojily v roce 2017 po spolupráci s DDM
Stolní tenis
Oddíl stolní tenis má 2 družstva mužů a 1 družstvo žáků. Družstva se účastní
svazových soutěží na úrovni okresu. Celkem je v oddílu 24 členů.
Tenis
Oddíl tenisu má 21 členů a působí pouze na místní úrovni. V roce 2018 zahájil práci
s mládeží.
Badminton
Oddíl badmintonu má 7 členů a schází se 1x týdně pouze na rekreační úrovni

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má družstvo dětí v požárním sportu. Celkový počet dětí je
32. Trénink mají až 3x týdně - odvíjí se dle sezóny. Přes zimu se scházejí jednou
týdně a trénují v sálu hasičárny. O využití sportovní haly SDH zatím nemá zájem.
Děti z SDH se účastní každoročně Prachatické hasičské ligy a soutěže Plamen na
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jaře a na podzim v požárním sportu. Nově se formuje družstvo žen. SDH si takto
vychovává své další členy, mnozí z dřívějších dětských družstev už dopěli a rozšířili
řady SDH.

Motokros
Na Netolické motokrosové trati jsou možné pravidelné tréninky pro zájemce z celé
ČR i ze zahraničí, účast na tréninku je zpoplatněna částkou 200,- Kč. Každoročně se
na motokrosové trati konají zhruba 4 závody krajského nebo celorepublikového
významu.

Mateřská škola Netolice
Mateřskou školu navštěvuje 89 dětí. V rámci školního vzdělávacího programu je
obsažena pohybová aktivita ve všech věkových kategoriích (od 2 do 6-7 let).
Ve školním vzdělávacím programu je obsaženo pravidelné ranní cvičení,
tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami
realizovanými spontánně či pod vedením učitelky, denní pobyt venku po celý školní
rok, využívání rozmanitosti terénu v okolí mateřské školy i prostorné a vybavené
školní zahrady, pravidelné zařazování zdravotních cviků, cviků na podporu
správného držení těla, cvičení s náčiním, s overbaly apod. Mateřská škola rovněž
pořádá sportovní olympiádu a na zahradě má dostatek herních prvků pro pohybové
aktivity.

Základní škola Netolice
Základní školu Netolice navštěvuje 272 žáků ve 12 třídách, zhruba 50 žáků dojíždí z
okolních obcí. Paralelní třídy A a B jsou jsou v 1. 2. a 4. ročníku, časová dotace pro
tělesnou výchovu jsou dvě vyučovací hodiny týdně ve všech třídách. Celkem jde o 24
hodin tělesné výchovy, z toho 16 hodin na 1. stupni a 8 hodin na 2. stupni. Bohužel
na 2. stupni ZŠ nepůsobí žádný pedagog s aprobací Tv. Pro výuku TV je využívána
Sportovní hala a areál města Netolice, potřeby výuky jsou pokryty v plném rozsahu,
docházková vzdálenost je cca 5 min. Škola nepořádá místní sportovní soutěže, není
dost paralelních tříd, jejichž žáci nebo kolektivy by mezi sebou mohli soutěžit. Školní
družstva se poměrně úspěšně účastní okresních i vyšších kol sportovní soutěží. V
okresních kolech se škola v rámci okresu může řadit na 3. - 4. místo – poměrně
dobrý výsledek ve srovnání s velkými školami z Prachatic a Vimperka, které mají
mnohem širší výběr pro svou reprezentaci. Škola pořádá pro všechny ročníky výcvik
plavání ve 3. a 4. ročníku, vždy 10 lekcí v Českých Budějovicích. V případě zájmu a
souhlasu rodičů s úhradou nákladů je v 7. ročníku pořádán pětidenní lyžařský
výcvikový kurz, model roku 2018 s denním dojížděním do lyžařského areálu se
osvědčil. O rozšíření počtu hodin TV vedení školy neuvažuje, disponibilní hodiny byly
využity ke zvýšení hodinové dotace pro český jazyk a matematiku. Výhled počtu žáků
a počtu tříd je v podstatě pro příští 3 roky stabilizovaný na současné či mírně nižší
úrovni úrovni – předpokládaný počet žáků za tři roky je cca 270.
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Dům dětí a mládeže Netolice
Dům dětí a mládeže pořádá většinou ve svých vlastních prostorách celkem 19
pohybově nebo sportovně zaměřených kroužků, cena za školní rok se pohybuje od
600 do 1000 Kč. Některé z kroužků pro velký zájem účastníků kompletně přešly pod
sportovní oddíly TJ Netolice 1892, z.s. a využívají sportovní halu – konkrétně jde o
floorbal, kde byl založen nový oddíl TJ výhradně pro děti do 15 let a skupinový tanec,
který se začlenil do oddílu Sport pro všechny. Díky tomu se rozšířila členská
základna TJ Netolice 1892 o 34 členů z řad dětí. V této spolupráci mezi DDM a TJ
Netolice 1892, z.s. se rýsuje dobrá perspektiva pro rozšiřování sportování dětí a
mládeže. Příklady kroužků s pohybovými aktivitami: Taneční školička, Tančím…,
Střelecký, Stolní tenis, Shakira dance starší, Shakira dance mladší, Rope skipping,
kurz – Pilates, Cheerystones, Gymnastika pro začátečníky, Florbalová přípravka,
Florbal starší 2004 a víc, Florbal mladší 2005 – 2008, Cvičeníčko, Balet

2.3 Další možnosti pro neorganizované pohybové aktivity
Neorganizované pohybové aktivity jsou spontánně provozované pohybové aktivity
různého zaměření, prováděné v rámci volného času. Mohou být provozovány
individuálně, v rámci rodiny nebo v rámci neorganizované neformální skupiny. Ve
městě Netolice a okolí jsou vhodné podmínky pro pěší turistiku po značených
turistických cestách, dále je v okolí hustá a dobře značená síť cyklostezek, na
koupališti u Autocampu Podroužek jsou pevné venkovní stoly na stolní tenis, hřiště
na volejbal s písčitým povrchem a posilovací centrum – tzv Workout, které je vhodné
pro všechny generace. V autocampu je možné v letních měsících zapůjčení nářadí
na discgolf a zapůjčení vodních šlapadel. Herní pohybové aktivity mohou dále být v
rámci neformálních dětských skupin provozovány na dětských hřištích a na volných
prostranstvích (tzv. plácky), pro nejmenší na pískovištích. Některá tato místa jsou
však bohužel v dnešní době ve městě využívána dětmi a mládeží (zejména
adolescenty) k nevhodným činnostem – kouření, pití alkoholických nápojů,
konzumaci drog apod. - viz bývalý skatepark nebo prostor za kostelem. Některé
prostory – např. volejbalové hřiště u paneláků v Hornické ulici nejsou vůbec k
pohybovým aktivitám využívány.
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3. Sportovní infrastruktura ve městě
Ve městě jsou k dispozici tato sportoviště:
Pro indoorové aktivity je to objekt sportovní haly, který kromě sociálního zázemí
nabízí k využití 2 tělocvičny. Dále je DDM pro činnost pohybově zaměřených kroužků
využíván sál (není vhodný pro míčové hry).
Pro outdoorové aktivity jsou k dispozici tato sportoviště:
- travnaté fotbalové hřiště
- škvárová atletická dráha
- hřiště na malou kopanou s umělým povrchem a osvětlením
- doskočiště pro skok daleký
- hřiště na beachvolejbal
- 2 antukové kurty na volejbal či nohejbal
- 3 antukové tenisové kurty
- motokrosová trať
- dokončované multifunkční hřiště s umělým povrchem
- síť cyklostezek a značených turistických tras v okolí města
S výjimkou motokrosové trati, cyklostezek a turistických tras jsou veškerá uvedená
sportoviště na pozemcích města Netolice a jsou majetkem města Netolice. Provoz
zajišťují na základě smluv s městem Netolice TJ Netolice 1892, z.s. (venkovní areál)
a Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s (sportovní halu).
Sportoviště jsou využívána v dopoledních hodinách pro školní tělesnou výchovu a v
odpoledních hodinách převážně sportovními oddíly TJ Netolice 1892, po dohodě se
správci sportovišť lze volné hodiny využít i pro zájemce z řad veřejnosti. Pravidla
využívání určuje provozní řád, schválený Radou města Netolice a výborem TJ
Netolice.
Stav a kapacita infrastruktury
Celková kapacita sportovních zařízení je pro město Netolice dostačující jak pro školní
tělesnou výchovu, tak i pro zájmový i výkonnostní sport včetně kapacit pro
uspokojení zájemců z řad návštěvníků města, a to vzhledem k předpokládanému
demografickému vývoji (setrvalý stav či mírně sestupná tendence) i ve výhledu na
dalších minimálně 10 let. Jejich stav však vyžaduje modernizace a rekonstrukce,
které budou finančně vysoce náročné.
Sportovní hala
Parametry: velká tělocvična 18 x 36 m, malá tělocvična 12 x 22 m, šatny, sprchy
klubovna a další sociální zázemí, sloužící i pro propojené fotbalové hřiště (prostory
pod tribunou. Na tribuně byla svépomocí fotbalového oddílu vybudována nástavba
fotbalové klubovny. Sportovní hala byla uvedena do provozu v roce 1984 a během
jejího více než 30tiletého provozu byla kromě běžné údržby provedena jednak
opakovaná oprava střechy, kterou zatékalo a znovu zatéká a jednak rekonstrukce
palubkové podlahy ve velké tělocvičně. Dále byla provedena výměna zdroje tepla,
kdy nevyhovující kotle na hnědé uhlí byly vyměněny za kotle na dřevní pelety.
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Generální opravu či rekonstrukci vyžadují obvodový plášť a střecha, které je nutné
zateplit, sociální zázemí, systém rozvodu tepla (při zachování současného zdroje),
elektroinstalace. V současné době je zpracováván projekt na rekonstrukci do úrovně
dokumentace pro stavební povolení. Při posouzení nosné konstrukce haly statikem
bylo konstatováno, že současnou konstrukci střechy nelze zateplením dále zatížit a
bude nutná i úprava této konstrukce. Odhadované náklady celkové rekonstrukce jsou
velmi vysoké ( 80 – 100 mil. Kč) a i při rozdělení prací na etapy bude velmi složité
zajistit financování z budoucích dotačních programů, bez nichž je takto nákladná
rekonstrukce vzhledem k velikosti rozpočtu města těžko představitelná.
Travnaté fotbalové hřiště
Travnaté fotbalové hřiště je ve vyhovujícím stavu, pro úsporu nákladů na údržbu a
zavlažování jsou opakovaně podávány žádosti o dotace na instalaci systému
automatického zavlažování (náklady cca 300 tis. Kč), bohužel zatím neúspěšně.
Škvárová atletická dráha
Tento zastaralý povrch atletické dráhy je nevyhovující a je cílem města i TJ tento
povrch nahradit umělým povrchem. Náklady na tuto rekonstrukci povrchu představují
cca 6 – 7 mil Kč. Poměrně paradoxní je fakt, že dosavadní povrch (40 let stará
škvára) musí být uložen jako nebezpečný odpad a cena jen za uložení této skrývky
na skládku se pohybuje kolem 800 – 900 tis. Kč., zatím co děti mohou na škvárové
dráze v rámci školní Tv i sportovních oddílů sportovat. Škvárovou skrývku by (podle
neoficiálních informací) bylo možné použít na základovou vrstvu antukového hřiště
nebo do příslušných vrstev při rekonstrukci vozovek.
Hřiště na malou kopanou s umělou trávou a osvětlením
Toto hřiště o rozměrech 44 x 22 m s mantinely a ochrannými sítěmi bylo uvedeno do
provozu v listopadu 2017 a je významným přínosem pro fotbalový oddíl, zejména pro
všechna družstva přípravky i žáků. Kromě toho je možné i využití pro další vhodné
sporty (např. Floorbal) a komerční pronájem i v rámci cestovního ruchu. Jde o první
krok v modernizaci a rozvoji sportovního areálu a jistě sehraje svou roli při zájmu o
sport. Hřiště může samozřejmě využívat i ZŚ
Multifunkční hřiště
Na místě nyní už bývalého skateparku, který byl ve sportovním areálu vybudován v
roce 2010 nákladem 1,5 mil Kč a který uživatelé postupně zdemolovali, zničili
oplocení a přesunuli překážkové prvky je v současné době (červen 2018) ve
výstavbě multifunkční víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech
31 x 16 m. Dokončení stavby je plánováno na polovinu června. Toto hřiště je
plánováno zejména pro MŠ, výuku TV ZŚ a rekreační využití občany města –
volejbal, nohejbal, badminton, streetball apod. a bude samozřejmě sloužit i
sportovním oddílům.
Beachvolejbal
Hřiště na beachvolejbal bylo vybudováno za dotační podpory SZIF a
spolufinancování TJ Netolice 1892. Kromě hodin, vyčleněných pro oddíl volejbalu je
hřiště bezplatně přístupné veřejnosti. Může být využíváno základní školou.
Doskočiště pro skok daleký
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Doskočiště vyžaduje pouze běžnou údržbu, v rámci rekonstrukce povrchu atletické
dráhy by byla provedena rekonstrukce povrchu rozběžiště.
Antukové kurty na volejbal a tenis
Antukové kurty jsou využívány při výuce Tv základní školou a především oddíly
volejbalu, nohejbalu a tenisu, údržbu provádí oddíly svépomocí. Rekonstrukci
vyžaduje tribuna u volejbalového hřiště – mělo by být řešeno v rámci rekonstrukce
sportovní haly.
Motokrosová trať
Pozemek, na kterém je situována motokrosová trať je ve vlastnictví soukromého
subjektu a je v nájmu Motosport klubu Netolice.
Síť cyklostezek a značených turistických tras v okolí města
Síť cyklostezek a turistických tras bude předmětem Koncepce rozvoje cestovního
ruchu, kde je hodnocena infrastruktura cestovního ruchu. V tomto dokumentu je
zmíněna pouze jako jedna z možností pohybových aktivit, které lze zařadit mezi
všeobecné sportovní činnosti.
Další prostory k možnému využití:
Bývalé fotbalové hřiště – možné využití plochy pro dopravní hřiště, skatepark,
cyklotrial, seniorpark, petangue, externí posilovna atd.
Nevyužitá místa ve sportovním areálu na parcele 2107/1 - vedle nového
multifunkčního hřiště by bylo vhodné umístění pro prvky dětského hřiště
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4. Financování sportu ve městě Netolice
Zdroje financování sportovní činnosti v TJ - příjmy:
a) členské příspěvky
b) dotace a příspěvky města Netolice
c) dotace Jihočeského kraje
d) dotace MŠMT
e) dary od jednotlivců a podniků (sponzorské dary)
f) ekonomický přínos společnosti Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s.
Ve vztahu TJ Netolice 1892, z.s a Autocampu Podroužek TJ Netolice, a.s. s městem
Netolice se nejedná o čistě jednosměrný finanční tok, ale o složitější a dlouhodobější
ekonomické vazby.
Současný stav:
Město Netolice pronajímá na základě smluv společnosti Autocamp Podroužek TJ
Netolice, a.s. (společnost je 100% majetkem TJ Netolice 1892, z.s.) jednak část
pozemků v Autocampu Podroužek a jednak objekt sportovní haly, kterou společnost
provozuje pro všechny uživatele (škola, TJ, komerční nájemci). Společnost plně hradí
náklady na provoz sportovní haly s výjimkou nákladů na dodávané teplo, které hradí
město Netolice. Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s. hradí městu Netolice nájem
za pozemky, poplatky z lůžek a nájem za objekt haly.
Město Netolice dále na základě nájemní smlouvy se závazkem veřejné služby s TJ
Netolice 1892,z.s. pronajímá TJ Netolice 1892 venkovní sportovní areál. TJ Netolice
1892, z.s. areál provozuje a zajišťuje jeho financování a údržbu.
Finanční toky v těchto vztazích (rok 2017):
Příjmy města Netolice od TJ i a.s. Autocamp Podroužek celkem 145 000,- Kč
Příjmy TJ od města Netolice celkem 450 000,- Kč
Saldo město Netolice x TJ celkem 300 000,- ve prospěch TJ
Další náklady, které hradí město – teplo ve sportovní hale v roce 2017 493 000,- Kč
Celkové saldo plateb je tedy 793 000,- Kč ve prospěch TJ Netolice a její a.s.
(sportovní haly) - jde o čistou podporu tělovýchovy a sportu – je to 1,31% z ročního
rozpočtu města Netolice (60 504 000).
K tomu je nutné vzít v úvahu i spoluúčast města na dotačních titulech, které jsou
nasměrovány do rozvoje sportovního areálu nebo haly z prostředků Jihočeského
kraje. Výše spoluúčasti se pohybují kolem 20% z částky přiznané dotace, na straně
druhé je zde i spoluúčast TJ Netolice na těch přiznaných dotacích, které jsou
investovány do areálu či haly a tedy do majetku města. Tato skutečnost si vyžaduje
úzkou spolupráci města a TJ k dosažení synergických efektů.
Stránka 11

Plán rozvoje sportu města Netolice

MĚSTO NETOLICE
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
IČ: 00250601

__________________________________________________________________________

Úzké vazby mezi městem a TJ Netolice 1892, z.s. a její dceřinnou společností
Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s. se projevují právě v koordinaci podávání
žádostí do dotačních programů Jihočeského kraje, vypisovaných na podporu sportu,
kdy město žádá většinou o dotace na investiční akce (např na rok 2018 rekonstrukce
skateparku a nákup stroje na vytírání podlah), a TJ drobnější opravy ve sportovní
hale (např. Na rok 2018 oprava palubkové podlahy v malé hale) nebo sportovním
areálu (v roce 2017 i 2018 oplocení). Tímto společným postupem se daří získávat
zejména chybějící prostředky na opravy a údržbu.
Přehled dotačních příjmů TJ – rok 2017
Dotace MŠMT na práci s mládeží - 188 000,- Kč
Dotace Jihočeského kraje 1. pololetí - celkem 130 000,- Kč opatření 2, opatření 3,
opatření 4, opatření 8
Dotace Jihočeského kraje 2. pololetí - celkem 56 092,- Kč opatření 1
Dotace města Netolice - celkem 50 000,- Kč
V posledních dvou letech se mírně zlepšily možnosti odměňovat (byť spíše
symbolicky) trenéry mládeže, zejména z dotací MŠMT. To se projevilo větší stabilitou
trenérů mládeže a aktivní nábory přinesly nárůst členské základny z 231 členů k
31.12.2016 na 275 členů k 31.12.2017 – naprostá většina v kategorii dětí.
Náklady na provoz sportovní haly
Náklady na provoz sportovní haly v roce 2017 činily 1 683 833,- Kč, výnosy z
provozu sportovní haly činily 1 387 494,- Kč. Je tedy zřejmé, že provoz sportovní
haly je ztrátový, rozdíl činí 296 339,- Kč i přesto, že město Netolice hradí dodávky
tepla. Protože halu provozuje akciová společnost Autocamp Podroužek TJ Netolice,
a.s. současně s autokempem, je zcela zřejmé, že ztrátu na provozu haly ve výši cca
300 000,- Kč pokrývá společnost z výnosů autocampu. S tímto cílem byla společnost
zakládána a tuto roli plní již od roku 1991.
Náklady na činnost a provoz TJ Netolice, z.s.
Celkové náklady na provoz a činnost všech oddílů TJ Netolice a provoz venkovního
areálu činí 1 467 109,- Kč, z toho nájemné za využívání sportovní haly všemi oddíly
je 264 000,- Kč, dále to byly náklady na opravy plotu v areálu ve výši cca 120 000,Kč a další náklady na opravy a údržbu (vápno na lajnování, travní semeno, benzin na
sečení atp.). Ostatní náklady jsou především cestovné na zápasy, odměny
rozhodčím, startovné, administrativní náklady s registrací hráčů, odměny trenérům
mládeže (v symbolické výši). Náklady jsou pokryty především díky dotaci od města
Netolice podle smlouvy se závazkem veřejné služby, kterou je provozování a údržba
sportovního areálu.
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5. Definování strategických cílů v oblasti sportu
Zastupitelstvo města Netolice stanovuje tyto tři základní strategické oblasti:
5.1. Koncepční podpora rozvoje sportu
5.2. Sport dětí a mládeže a sport pro všechny
5.3. Rozvoj sportovní infrastruktury

5.1. Koncepční podpora rozvoje sportu
Cíle:
Podpora rozvoje sportu by měla zaručovat dlouhodobě udržitelnou finanční podporu
sportovních subjektů, financování provozu, údržby a rozvoje sportovní infrastruktury
a odpovídající míru zapojení sportovního hnutí v otázkách rozvoje sportu v
Netolicích.
Kritéria přidělování dotací by měla kluby motivovat k rozšiřování aktivit zejména k
cílové skupině dětí a mládeže a jejich zapojení do pravidelných pohybových aktivit.

5.2. Sport dětí a mládeže a sport pro všechny
Cíle:
Podnícení zájmu o sport u dětí a mládeže a získání dalších cvičitelů a trenérů pro
děti a mládež. Vyšší společenské ocenění cvičitelů a trenérů mládeže.
Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu.
Nabídka smysluplné zábavy a současně rozvíjení schopností a dovedností ve
zvoleném sportu, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování a využívání volného času
dětí a mládeže.
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města.
Společně s TJ připravit a schválit nový provozní řád sportovního areálu a sportovní
haly vč. sledování klíčových míst kamerami

5.3. Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíle:
Modernizovat povrch atletické dráhy ve sportovním areálu
Instalovat umělé zavlažování na fotbalové hřiště
Připravit podklady pro modernizaci sportovní haly
Využít prostory ve sportovním areálu k vybudování doplňkových sportovišť (workout,
petangue, kroket, dětské hřiště)
Využít v případě možností další plochy ve městě, zejména bývalé fotbalové hřiště a
prostor před nádražím (dopravní hřiště, asfaltové plochy pro míčové hry, prvky pro
skate a cyklotrial, plochy pro hry vhodné pro seniory (petangue, kroket), případně
další vhodné plochy dle územního plánu.
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6. Přístupy města a formy k naplnění stanovených priorit
Všeobecná strategie sportu a tělovýchovy ve městě Netolice vychází z jejich
postavení a úlohy, tak jak jsou formulovány ve stěžejních dokumentech EU a ČR.
Znamená to:
Chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho
občanů, zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v
nich obsaženy.
Vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí
a možností a podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící
ve sportu a tělovýchově.
Podporovat sport a tělovýchovu v těch jejich obsahových a organizačních
formách, které umožňují účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti.
Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice města, respektovat
specifické podmínky jak města, tak regionu.
Netolice ale především jejich okolí nabízí ideální podmínky pro aktivní
turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a další. Výhodou je i blízkost Šumavy.
Každá cílová skupina si zde může najít zajímavé aktivity, jak trávit svůj volný
čas.
6.1. Přímá finanční podpora
Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
dotace TJ Netolice 1892, z.s. a přímé dotace oddílům (formou darů)
údržba, opravy a modernizace vybavení a prostředí sportovní haly
pořízení, údržba a opravy venkovních hřišť a jejich vybavení
příspěvek na provoz a údržbu
závazkem
veřejné služby

sportovního areálu v rámci smlouvy se

vytápění sportovní haly
další finanční náklady, vyplývající z uzavřených smluv s TJ a akciovou
společností
příslušná spoluúčast u dotačních titulů, směrovaných do oblasti podpory
tělovýchovy a sportu
pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci sportovní haly
6.2. Oblast spolupráce orgánů města a organizací z oblasti tělovýchovy a
sportu
společné projednávání námětů na získání dotací, zamezení dvojích žádostí a
výběr optimálního žadatele a zpracovatele dotace
vzájemné poskytování podkladů, které jsou již k dispozici a jsou potřeba pro
zpracování žádosti o dotace
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podněcovat odborné konzultace občanů města s praktickými a dětskými lékaři
za účelem zvyšování pohybové gramotnosti a povědomí o prospěšnosti
sportovních aktivit (např. formou besed či přednášek)
6.3. Propagační forma podpory
Velká část sportovních aktivit se odehrává v rámci amatérských sdružení a
spolků. Sport kromě upevňování zdraví evropských občanů plní i funkci
výchovnou a hraje roli společenskou, kulturní a rekreační.
zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek
města http://www.netolice.cz/ , městského zpravodaje, městských vývěsek
zveřejňování významných sportovních výsledků a úspěchů
vyhlašování ankety „Sportovec roku“ a Trenér (cvičitel) roku v našem městě,
každý sudý rok
zvážit vydání celoročního přehledu sportovních akcí – soutěžních zápasů,
turnajů, akcí pro veřejnost, náborových akcí pro děti atd. např v 1. čísle
zpravodaje na příslušný rok
6.4. Koordinační a organizační forma podpory
podpora sportovním klubům a organizacím při získávání pořadatelství
regionálně významných sportovních akcí – záštity, účast představitelů města
na akci (např. zahájení, vyhlášení výsledků a předání cen)
zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních
klubů a organizací s partnerskými městy v oblasti sportu.
podpora sportovním klubům a organizacím při významných jednáních s
potencionálními sponzory.
podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (státní
dotace, granty kraje, EU,…).
pravidelné pořádání přednášek a besed s úspěšnými sportovci a trenéry
6.5. Společenská forma podpory
vyhodnocování nejlepších sportovců cvičitelů a trenérů města Netolice
organizovat přitažlivé akce a aktivity pro celé město se záměrem vytvářet
návyk provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu.
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7. Implementace plánu
Přenesení Plánu rozvoje sportu do života musí reflektovat ekonomické možnosti
města a dalších faktorů či omezení (např. aktuální politická reprezentace, významné
investice, získané sportovní dotace z externích zdrojů, neočekávané události).
Předpokladem k tomu, aby byly postupně plněny definované priority Plánu rozvoje
sportu, je pravidelná aktualizace a hodnocení jeho naplňování.
Na tvorbě Plánu realizace pro příslušný rok by se měli podílet představitelé města,
zástupci sportovních spolků a provozovatelů sportovních zařízení, případně
školských zařízení. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení
výchozího systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti a koordinaci mezi
zúčastněnými aktéry. Vzhledem k tomu, že na podzim proběhnou volby do obecních
zastupitelstev by bylo při konstituování nově zvoleného zastupitelstva vhodné zvážit
ustavení komise pro tělovýchovu a sport, která by byla garantem realizace.
Pro rok 2019 by měl být vypracován Plán realizace s důrazem na již započaté
realizace a dále na neinvestiční a finančně méně náročné projekty (zejména projekty
zlepšení koordinace, nastavení platforem setkávání apod.) . Toto by bylo především v
náplni a gesci navrhované komise.
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