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1.

úVoD

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Bílov je zpracován ve smys|u § 6 odst. 2 zákona
Č. 115/200t Sb., o podpoře sportu, Ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu
je otevřeným dokumentem, který se můžeměnit či dop|ňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem p|ánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách (nejen v rámci sportovního vyžití,aIe i ve vazbě na zájmové a volnočasovéaktivity
obyvate|stva všech věkových skupin) a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.
Strategický p|án je zpracován se střednědobým výhIedem na období let 2022 až 2030.

Tento dokument by| vytvořen vsou|adu se strategickými dokumenty Národní sportovní
a8entu ry (viz www. agentu

ra

spo rt.cz),

Z pohledu rozvoje sportu v Českérepublice v oblasti sportovní infrastruktury patří
mezi priority zejména:

.
.

.
.
.

2.

zajištění dostupnosti sportovišť pro širokou veřejnost;

obnova a modernizace stávající sportovníinfrastruktury tak, aby získala parametry
odpovídajícísoučasným požadavkůma normám a reí|ektovala trendy, které jsou v
současné době očekávané, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro
ostatní Veřejnost;
vybudování nové sportovní infrastruktury rozšiřujícínabídku možnostípohybových
a ktiVit obyvatelstva;
zajištěnídostupnosti sportu pro osoby se zdravotním postiženímprostřednictvím
vhodné (zejména bezbariérové) sportovní inf rastru ktury;
pasportizace sportovní infrastruktury v souvislosti s relevantními informacemi pro
veřejn ost.

ZÁKLADNíPoJMY

Sport, všeobecnésportovní činnosti - Veškeréformy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiIují o dosaženínebo vylepšenífyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosaženívýsledků v soutěžích na všech
úrovníchči rozvoj společenských vztahů,

Funkce sportu - Funkce sportu v lidském životě plní nezastupitelnou roli. Vzhledem
k měnícím se společenským podmínkám a vlivu těchto podmínek na při'rozené pohybové
aktivity lidí, Význam sportu a tělovýchovy vzrůstá. Neméně důležitou funkcí sportu je
výchova, naplňovánívolného času, prevence vůčinegativním návykovým závislostem, Rozvoj
sportovní infrastruktury můžemít pozitivní dopady nejen na rozvoj sportu jako takového, ale
sekundárně bude mít vliv na rekreaci, sociální soudržnost, integraci i vzdělávání obyvatelstva
všech věkových kategorií, V neposlední řadě můžekladně působit na ekonomiku

renceschopnost obce či regionu, Můžebýt i řešením některých problémů
ve venkovských oblastech, jako jsou např. izolace obyvatelstva nebo odIiv obyvatelstva
a kon ku

do měst.

Spořt pro všechny - Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů,rekreačního,soutěžního i nesoutěžníhocharakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití,organizované i neorganizované volnočasoVéaktiVity, zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšenízdravotníi psychické kondice.

Tělesná výchova a sport na školách - Pohybové aktivity v rámci školnívýuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžníorganizované
aktivity ve ško|ních prostorách. Cílem nenívýkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností,Všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota

-

Právní subjekty, zpravidla spolky, za úče|em
provozován
zajišťovánía
í sportu a pohybových aktivit občanů.

Sportovní akce

-

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.

Dobrovolník a dobrovolnictví - Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí,vo|ený nebo
dobrovolný činovník,podílejícíse na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působíve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadujícíze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

3.

úLoHA oBcE v zAJlšŤovÁNíspoRTu

Dle zákona č. ttsllolt Sb,, o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:

.
.

.
.
.

zabezpečujírozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zajišťujívýstavbu, rekonstrukce, udržovánía provozování svých sportovních zařízení
a

poskytujíje pro sportovní činnost občanů,

kontrolují účelnévyužívánísvých sportovních zařízení,
zabezpečují finančnípodporu sportu ze svého rozpočtu,
obec zpracovává v samostatné působnosti pro své územíplán rozvoje sportu v obci
a zaj išťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjíse od kulturně historických tradic. obce
se spolupodílína financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanůa kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místnímizvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče

uspokojování potřeb svých občanů,jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví,
kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. I28/2OOO Sb., o obcích (obecní
zřbení\.
a pro

4.

oBEc BíLoV

Obec BíIov se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín.Ležína náhorní rovině
NízkéhoJeseníku nedaleko města Bílovec. Celý katastr obce patří do územípřírodního
parku Oderské vrchy. Obec Bílov je situována na kopci, se sídelnízástavbou směrem k jihu.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1329, Obec patřila do majetku rodu pánů
z Kravař. Obec náležela do územníhocelku Sudety s výrazným podílem českéhoobyvatelstva,
Po osvobození 2. května 1945 a odsunu německého obyvatelstva, byla obec osídlena
českými obyvateli hlavně z Bílovecka, Valašska, Jablůnkovska a ze Slovenska. Žiie zde 562
obyvatel (ČSÚ k 1.1,2022).
Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název

Bílov

statut

Obec

Rozloha (ha)

10,41 km'

Počet obyvatel k 1. 1. 2022 (čsú)

562

Nadmořská výška

347 m n. m.

Adresa obecního úřadu

Bílov č.p.5
743 01 Bílovec

obec@bilov.cz, lč: 48430749
Of iciální web:

www.bilov.cz

Re8ion soudržnosti

Moravskoslezsko

Kraj

Moravskoslezský

Okres

Nový Jičín

obec s rozšířenou působností (oRP}:

BíIovec

Histořická země

SIezsko

(Zdroj: web obce, Wikipedie)

Rozloha katastrálního územíčiní10,41 km2 a nadmořská výška obce sé pohybuje okolo
350 m n.m,. Katastrální územíobce Bílov je mírně členité,se zalesněností asi 25 %. Obec
Bílov ležív trojúhelníku měst Bílovec, Studénka a Fulnek. Jsou zde dobré podmínky pro další
rozvoj pěšíi cykloturistiky.

Obr,

1 Umístění obce v rámci čR

Bí|ov ů

(Zdroj: Wikipedie)

Obr,

2 Mapa katastřu obce Bílov

(Zd roj : kata st r
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2 Obwatelstvo obce dle věkových skupin

v tom ve věku
Obec

Celkem

0-14

le

15- 64 le

Průměrný věk obwatel (roky)
65 a více ceIkem

m už,i

ženy

38,8

43.2

Iet
BíIov

594

11,7

372

anq

(Zdroj: čSú,SLDB 2021)

Obec Bí|ov vykazuje pozitivní početnípřevahu mladých nad staršímispoluobčany (jako jedna
z mála obcí v okrese Nový Jičín),

5.

soUčAsNÝ STAV

V obci je řada možnostípro společenské, kulturní a sportovní využití.V roce 2014 bylo
dostavěno víceúčelové
sportovní zařízenís fotbalovým hřištěm, v následujícím roce byl areál
doplněn o dětské hřiště. 300 metrů od tohoto areálu se nachází víceúčelové
hřiště
stenisovým kurtem s umělým povrchem a tréninkovou stěnou a hřištěm pro nohejbal,
volejbal, basketbal a malou kopanou. K dalšíobčanskévybavenosti obce patří kulturní dům,
knihovna, dům s pečovatelskou službou, prodejna potravin. V obci je mateřská škola. Obec
provozuje rozhlednu Kanih ůra.

Obec Bílov nabízívzhledem ke své velikosti poměrně širokémožnosti sportovního vyžitíaktivity na víceúčelovém
hřišti a tenisovém kurtu s umělým povrchem, jízdu
na kole po cyklotrase Kravařsko č. 6039. Pro ty, kteří chtějí trávit svůj volný čas v přírodě
a u vody, nabízí možnost sportovního rybolovu na třech vodních nádržích - Hubleska, Paseky
a U Hastrmana. Každoročně se na nádrži Paseky při jarním otvírání pořádají rybářské závody,
v průběhu roku pak také na nádrži U Hastrmana, které se stávají vyhledávanou akcí
domácích i přespolních zájemců. Okolí Bílova a příroda vybízík pěšíturistice a k relaxačním
procházkám po malebném okolí. Výhled do širokéhookolí na Moravskou bránu
nabízírozhledna v lokalitě zvaná Kanihůra. Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 26,2S m
a vede k nívenkovníocelové schodiště se 137 schody.
Obec Bílov má výbornou dopravní návaznost na regionální i celorepu blikovou silničnísíť.

Územím obce prochází tyto komunikace:

.
.
.

6.

Dálnice Dl s exitem 33S-Butovice a silnice l/47 v úseku Fulnek-Bílovec,

Silnice l/47,která se s dálnicí spojujevsilnici ll/464, která dálepokračujena
Studénku,
Silnice llll46421Bílov-Pustějov.

sPoRToVNí znŘízeruí NA ÚzEMí oBcE BíLoV

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různéformy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Obec dIouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snažíse sta bilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
Veškerá sportovní zařízenína územíobce Bílov jsou ve vlastnictví Obce Bílov, V obci
se nachází bezplatné sportovní víceúčelováhřiště a veřejné prostranství pro aktivní
a sportovní vyžitíobyvate|, které bylo vybudováno v roce 2002. Víceúčelové
sportovní
(hala)
postaveno
zařízení
v roce 2014 z
u fotbalového hřiště včetně dětského hřiště bylo
vlastních prostředků obce. U MŠse nachází venkovní dětské hřiště pro pohybovou činnost,
využívanédětmi z MŠ.

zimních měsících je vobci možnost běžkovéholyžování,sáňkování. Při vhodných
klimatických podmínkách (dostatečných mrazech) je vybudována ledová plocha v areálu

V

tenisového kurtu nebo je udržována ledová plocha na části vodní nádrže Paseky.
Tab č, 2 Seznam sportovních zařízení v obci Bílov
Druh zařízení

Využití

Popis

l
.
r

sportovní areál
Bílov

e
Dětské hřiště u MŠ

o

o
víceúčelové
hřiště

.
o
o

.

travnaté fotba Iové hřiště

vnitřnísportovníhala
dětské hřiště s pískovištěm,
průlezkami, hou pačka mi,
pružinovými hou pad ly,
kolotočem, trampo|ínami

.

venkovnízahrada pro pohybovou
čin n ost

mu

ltifunkčnívyužití

určeno pro veřejnost
využitípro sporty: íotbal, tenis,
badminton, volejbal, nohejbal,
fotbal, f|orbal, aerobic
restaurace (šipky, kulečník,pingpong, stoInífotbal)
činnost předškolního zařízení
jen pro účelyMŠ

průlezky, okruh pro odrážedla a

koloběžky, pískoviště
tenisový kurt s umělým povrchem
a trénin kovou stěnou

.
o

víceúčeIovéhřiště

terénnícyklistická dráha
dětské hřiště (kolotoč pro děti,
šplhadla, hrazda)
26,25 m

kanihůra Bílov

o

bowlingové dráhy

137 schodů, pIošina ve výšce

Rozhledna

o
o

vybudována v r. 2004 na Vysílači
T-Mobile

o
o

.

využití- pro veřejnost
víceúčelovéhřiště - využitípro
nohejbal, volejbal, basketbal,
malou kopa nou

pro širokou veřejnost

sloužícykIistům a pěšímturistům
každoročněse pořádá sportovní
akce - Běh na rozhlednu

(Zdroj: www.bilov.cz, údaje obce, zpracování vlostní)

Vodní nádrže v obci - Hubleska, Paseky, U Hastrmana

.
.
.
.
.
.
.

Nádrž Paseky * vybudována nedaleko komunikace spojující Bílovec a Fulnek.

- vybudována na rozhraníkatastrů obce Bílov a města Bílovce.
Hastrmana - vybudována na rozhraní katastrů obce Bí|ov a města Studénky.

Nádrž Hubleska
Nádrž U

Paseky a Hublesku má v nájmu ObčanskésdruženírybářůBílov a nádrž U Hastrmana
provozuje fyzická osoba.
Vše veřejně přístupné,pro širokou veřejnost.
Na všech nádržích se každoročněkonajímnohérybářské závody pro veřejnost.

Cíl pěšíturistiky.

8

Obcí prochází tyto cyklostrasy a turistické značenétrasy:

.

cyklotrasa Kravařsko (nabízímožnost projíždkyza zajímavostmi historického
Moravského Kravařska s využitím současných cykloturistických tras),

.
.

cyklotrasa č.6039 (Rodištěm S. Freuda, 25 km),

.

kolem vodnínádrže Hubleska vede červená turistická trasa z Bílovce do Fulneku,

naučná stezka s křížovou cestou vedoucí od vodní nádrže Hubleska přes obec
směrem k zámku a muzeu ve Studénce,

Pro jízdu na kolech ve volné krajině se využívajípředevším stávající komunikace a polní cesty.

7. MÍSTNÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ

Občanskésdružení rybářů Bílov - Spo|ek

má ve

správě

vodnínádrž Bílov-

HubIeska a vodní nádrž Paseky. PovoIenky k rybaření možno získat na každoročníčlenské
schůzi. Spolek má cca 70 členů.Pořádá pro veřejnost rybářské závody.

Myslivecký spolek (www,msbiIov,cz) - Mys|ivecký spolek hospodaří v regionu Bílovecka
a Poodří v honitbě pronajaté od honebního společenstva Bílov na 1560 ha, Honitba
se rozkládá na katastru obcí Bílov, Butovice a Bílovec, Tvorba krajiny, ochrana zvěře a péče
o ni, především v podzimním a zimním období, patří k prvořadým spoIečenským
povinnostem spolku. Myslivecká chata se díky práci spo|ku staIa chloubou obce Bílov

a interiér poskytuje příjemné prostředí pro společensképosezení. Tradicí se stalo každoroční

pořádání Hubertské zábavy pro širokou veřejnost.
Klub motorkářů Motobaňok - K|ub motorkářů Motobaňok byl za|ožen v roce 2008. V|astními
silami zvelebIli místnost u ku|turního domu, v přiIehlém parku pořádají každoročně srazy
motorkářů a jejich příznivců a také kulturníakce pro širokou veřejnost.
Fotbalový klub Bílov (https://fkbilov.webnode,czl) - FK Bílov by| založen v r, 2008, Základním
posláním je zabezpečenírozvoje kopané v obci. Soutěž: Muži |V, třída.
Obr

3 Foto

FK Bílov - práce s mládeží

(Zdroj: www,bilov.cz)

Do roku 1989 byl v obci také TJ Sokol, hasičský spolek a Svazarm, založenéna počátku 20.
století.
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje
v převážné míře Fotbalový klub Bílov a kulturní výbor obce. Obec úzce spolupracuje
s Fotbalovým klubem Bí|ov. Děti, mládež, jakožto i dospělí, využívajívšechna obecní hřiště
a prostory ke kondičním tréninkům,také se zde pořádají různéturnaje, např. v malé kopané,
v nohejbale, šipkách, kulečníku,bowlingu apod. Řadu pohybových aktivit pro předškolní děti
má ve svém vzdělávacím programu místnímateřská škola.
Obyvatelé obce všech generací mohou využívatveřejnou infrastrukturu pro klid a odpočinek,
stejně jako pro aktivní život. Vybavenost obce pro aktivní odpočinek, volný čas a sport
vnímají obyvatelé obce jako faktor, který má vliv na to, že se v obci cítíspokojeně a úzce
spojujítuto vybavenost s kvalitou života. Je pochopitelné, že rozvoj sportovní infrastruktury
přispívá k celkovému rozvoji obce.
V obecné rovině lze konstatovat, že obec v oblasti rozvoje sportu aplikuje propojení sportu
s ostatními oblastmi lidského života v daném regionu.

Obr.4 Sportovní areál Bílov-fotbalové hřiště, hala, dětské hřiště

(Zdroj: www.bilov.cz)

obr,S - Víceúčelovéhřiště, hřiště na tenis s umělým povrchem

(Zdroj: www,bilov,cz)
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8.

sWoT ANALÝZA

SWOT analýza sloužík celkovému zhodnocenívýchodisek obce. Jedná se o porovnánísilných
a slabých stránek obce s vnějšími příležitostmi a hrozbami. Je jakýmsi shrnutím popisné části
strategického p|ánu. Výs|edky ana|ýzy sloužíjako zák|ad pro dalšíhodnocení a zacílení
jed notlivých záměrů.

Tab

3 SWOT analýza obce v oblasti sportu

5ilné stránky

slabé střánky

Multifunkčnísportovní areál

Nutné opravy povrchu cyklotras.

(travné

fotbalové hřiště, dětské hřiště, sportovní

Dopracování propustků na cyklotrasách.

hala, bowling).

Využite|nost areálu pro řadu sportů (fotbal,
tenis, badminton, volejbal, nohejbal, florbal,
aerobic)
dalšíchzájmových aktivit
(sportovní a ku|turní akce, bowling, šipky,
kulečník,ping-pong, stolní fotbal).

a

Sportoviště využívána místnímispolky,
mládeží, dětmi i širokou veřejností.

Tři dětská hřiště v obci (dvě veřejná, jedno
v tvŠ),

Víceúčelovéhřiště (tenis, nohejbal, volejbal,
basketbal, malá kopaná).
Terénnícyklistická dráha.
Rozhledna Kanihúra Bílov.

Vodní nádrže vobci

-

Hubleska, Paseky,

U Hastrmana.

obcí prochází lokální cyklostrasy a turlstické
značenétrasy.
Čilý spolkový život V obci.

V

obci během roku pořádána

řada

sportovních i kulturních akcí.

Možnosti

r' výhodná poloha obce (v
r'
r'
r'

Hrozby
blízkosti

r' Nedostatek finančníchprostředků

regionálního centra - ostrava).

na údržbua provoz stávajících sportovních

Rychlá dostupnost napojení na dálničnísíť.

zařízení,

vysoký podíl dětí a mládeže na celkovém
počtu obyvatel.

využitídotačníchtitulů.

/
/

Nedostatek finančníchprostředků na další
rozvoj sportovní infrastruktu ry.
pokles zájmu dětí i dospělých o pohybové

r'

aktiVity.
pokles pohybové zdatnosti dětía mládeže.

(Zdroj: Udaje obce,
obce zpracování vlastní)
1-I

g.VlzE PoDPoRY sPoRTU V oBcl
Obec Bílov dlouhodobě podporuje zájem o sport v obci a vytváří tak podmínky pro aktivní
trávení volného času obyvateI i podporu zdravého životního stylu. Zájem o sport podporuje
budováním a údržboukvalitních sportovišť včetně odpovída 1ícíhozázemí. V obci je pořádána
řada sportovních akcí. Důraz je kIaden na rozvoj sportovních aktivit pro děti, mládež
a dostupnost pohybových aktivit dospělých iseniorŮ.
Obec má v plánu vybudovat bikrosový areál
pu m

s

parametry pro mezinárodní soutěže včetně

p-tracku a zázemí.

10.STRATEGlcKÉ cíLE
Obec Bílov si zvolila tři základnípriority:

l.

§pp$ qli!!

a

rylldqie

Pohyb dětí a m|ádeže je potřebný pro zdravý tě|esný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smys|uplné činnosti a pocitu sounáležitosti s oko|ím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování dětí a m|ádeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinnáforma prevence sociálně patologických jevů v chovánídětí a mládeže.
Cíl: Podnícenízájmu o sport. Vypěstovánípotřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého
životníhosty|u. Nabídka smysluplné zábavy a současnérozvíjení schopností a dovedností
v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu v|ivu na chovánídětí a m|ádeže.

Opatření:

.
.
.
.

Podpora spolupráce sportovních spolků, zájmových sdruženía dalších organizací
(tVŠ, ku|turní komise) k vzbuzení zájmu dětí a mládeže o sport a sportovní činnost
a budování kladného vztahu k pohybovým aktivitám.
Podpora rozvoje všestrannéhosportu dětí a m|ádeže.
Podpora sportovníakcípro děti a mládež.
Rozvoj zázemí pro sportovní a volnočasovéaktivity.

Záměry:

.
.
.
.

.

iniciace pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivnía komunitníživot,
údržbaa modernizace stávajících sportovišť a dětských hřišť ve vlastnictví obce pro
aktivní a sportovní vyžitíobyvate|,
podpora a organizačnízajištěnísportovních
akcí pro děti a m|ádež,
příprava nových projektů zaměřených na sport a aktivní trávení volného času dětí
a m|ádeže dle možnostírozpočtu a dotací,

příprava

a realizace projektů pro rozvoj sportovních zařízení ve vlastnictví obce

v souIadu s potřebami obce.

72

ll.

Sport pro všechnv.

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní vo|nočasovéaktivity
určenéširokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu

nebo pohlaví, Nap|ňuje myšlenky zdravého životníhostylu, sociálního kontaktu,

smyslupIného trávení voIného času, seberealizace a aktivního odpočinku.

Cíl: Rozvoj kvalitního zázemí pro sportovní využitía vo|nočasové aktivity pro obyvatele všech
věkových kategorií, rozšiřování možností sportovn ího využitía trávenívolného času.
Opatření:

.
.
.

podpora pořádáníakcí pro veřejnost,

za pojen í veřejnosti

do sportovní činnosti.

Údržba a modernizace sportovišť ve vlastnictví obce.
Zvýšeníinformovanosti o možnostech aktivního trávení volného času.

Záměry:

.
.
,

.

iniciace pořádaní sportovních akcí, podpora akcí pořádaných místnímispolky,
dalšírozvoj sportovních zařízenína územíobce,

příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnostírozpočtu
a dotací,

příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce
s potřebami obce.

v

souIadu

lll. §prylgvqí_ldrc§lluktuřa

'-

Sportovní infrastrukturou neboti budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různéformy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná, obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snažíse stabilizovat/vytvořit sportovnízázemí dle potřeb obyvatelstva.
Cíl: Zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro organizované i neorganizované

sportovní a volnočasovéaktivity,
Opatření:

.
.

údržba,obnova, modernizace a rozšířenísportovních zařízeníve vlastnictví obce.

zajištěnídostatečnésportovníinfrastruktury pro sportovnía dalšípohybové
volnočasovéaktivity a rekreaci, která podporu,je aktivn í tráven í vo|ného času.

Záměry:

.
.
.
.

údržbaa modernizace stávající sportovní infrastruktury,

monitoring stavu sportovních zařízení,
da lšírozvoj

sportovníinfrastruktury,

příprava nových projektů zaměřených na sport dle možnostírozpočtu a dotací,
13

11. FoRMY PoDPoRY sPoRTU V oBc|
Mezi hlavníaktivity k podpoře sportu, které Obec Bílov realizuje, patří:

Finančnípodpora

z rozpočtu obce - Obec Bílov dlouhodobě

podporuje rozvoj sportu
na svém území.V rozpočtu obce pravidelně vyčleňuje finančníprostředky na podporu sportu
a činnost spolků (finančníprostředky na údržbu,modernizaci, dovybavení sportovišť;
finančníprostředky na provoz spolků působícíchna územíobcea organizaci sportovních akcí;
podpora pohybových aktivit dětí v mateřské škole).

Využitídotačníchtitulů - S ohledem na omezený rozpočet není obec schopná financovat

projekty spojené s rozvojem sportovní infrastruktury sama, a proto je realizace řady projektů
podmíněna získáním dotačníchprostředků/zdrojů

(investičnídotace na výstavbu, údržbua modernizaci sportovišť a neinvestičnídotace
na provoznívýdaje a zajištění činnosti spolků a organizování sportovních akcí).
Propagačnípodpora - Zveřejňování pořádaných sportovních akcí na webových stránkách
obce, facebooku obce a periodickém tisku.
Organizačnípodpora - Poskytnutí prostor v majetku obce pro potřeby činnosti spolků a
pro realizaci sportovních akcí.

12. sEZNAM PRoJEKToVÝcH zÁMĚRŮ
V tabuIce nížeje uveden seznam pro,jektových záměrů obce v obIasti budování sportovní
infrastruktury. V souvislosti s vývojem potřeb obyvateI obce, demografickým vývojem
a finančnímimožnostmi obce bude seznam průběžně aktualizován.
Tab

4 Seznam projektových záměrů

Název

projektového Předběžné náklady

Termín realizace

záměru

Vybudování bikrosového
a reálu Včetně pumptracku a zázem í

15 000 000 Kč

2022 - 2024

Oprava povrchu
cyklotrasy (Kravařsko) a
dopracování propustku

2-3000000Kč

2023 - 2026

Oprava povrch u
cyklotrasy na Bravin né

2-3000000Kč

2023 - 2026

držba/obnova/rekonstr
ukce sportovních zařízení

cca 1 000 000 Kč

Ú

ročně

2022 - zo30

Způsob íinancování

DotaČnízdroje a

spoluúčastobce
Dotační zdroje a

spoluúčastobce
Dotačnízdroje a
spoIuúčastobce
Rozpočet obce

(Zdroj: Údaje obce, zpracování vlastní)

1,4

strate8ický plán rozvoje sportu obce Bí|ov je zveřejněn na weborných stránkách obce Bílov
(www.bilov.cz), nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Bílov ..(:,..,!.X.,..{.r../...,,,.... .dne
.,.1§.l.í....?.!.?A,.,...

.

za zpřacovatele:
lng. J iřina Segeťová

,L

BoNFlN s.r.o.
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