MĚSTO JAVORNÍK
nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

IČO: OOSOZZOS

PLAN ROZVOJE SPORTU

vlĚsra JAvoRNÍr
(1. aktu alizace)

podle ustanovení §6 a §6a zákona č. II5l2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění platn}ch
právních úprav, schválený Radou města Javorníku dne 30.I2.20l9.

Cást

A

souČAsxÝ srav

I.
Základní informace o městě a současnémstavu sportovních zařízení a
sportovních aktivit ve městě
1.

Město Javorník

Město Javorník Iežína úpatíRychlebských hor, obklopené přírodním venkovským
prostředím, které skl,tá velký potenciál pro sportovní vyžitíformou turistiky, běžeckého
Iyžováni, cyklistiky a dalšíchpohybových aktivit. Nachází se těsně u polských ltanic, za
nimiž je v poměrně krátké vzdálenosti možno využívattamní spotlovní infrastrukturu,
zejména pro letní venkovní í zimní krýé koupání a provozováni plaveckého sportu.
Město Javorník mělo podle veřejné ďatabáze ČSÚ t 1.1.2019 celkem 2768 obyvatel, ztoho
1 360 mužůa 1 408 žen. Průměmý věk celkem činil 43,8 roků, muži 42,4 roki, ženy 45,I
roků.

věkové složení
věk v letech

atel města Javorník:
počet obyvatel
%o z celkového poČtu

0-6

180

6,5o%

7 -15

256

9,25%

276

9,97%

26-55

1 118

40,39%

55 a více

938

33,89%

2768

]-oo,oo%

1,6

-25

celkem

7r]rni, vpřeiná daínháze C,,štI a m.atri.čn.í.evir].en.ce M,
2.

Sportovnízařízéní

Javorník

Sportovní zaŤízeníjeobjekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo soubor budov, které slouží
výhradně nebo převážné pro provozování sportu.
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Sportovní zaŤízeni v Javomíku jsou jednak sportovní zařízení vlastněná městem, která jsou
převážně otevŤená všem a sloužícelé veřejnosti. Dále jsou to sporlovní zaŤízeníprivátní, která
jsou uzavřená pro určitý okruh osob.
přehled spottovních
ovních zaŤízení
zaŤizení ve vlastntctvi
Javorník
vlastnictví města Javorník:
Druh sportovního
provozovate]

uživatelé

-x
Z5

žáci ZŠ,sportovníoddíly

zařízení

Umístění

velká tělocvična

Sportovňí-ha la, Školn í 7 2,

horoIezecká stěna

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í oddíly

posilovna

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í odd íly

gymnastický sál

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í odd íly

krytý bazén 13,5x6 m

Sportovní hala, Školní72, Javorník

město

zacl

malá tělocvična

Základní škola, Školní 72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í oddíly

multifunkčníhřiště

Základní škola, Školní 72, Javorník

město

zacl

Jav

orník

Javornll(

v,

-.

.-\

L5, VerejnoSt

._x

L5, Verejnost

Zdroj: majetková evidence města Javorník
přehled privátních
V
sporlovních
S
zarlzenlnaůzem
nauzemí města
ta Javorník
voín
ovnlch zaŤizení
Druh
Vlastník
sportovního

provozovatel

Umístění

zařízení

uživatelé

fotbalové hřiště

TJ Dynamo, z.s., Družstevní 43I, Javorník
TJ Dynamo, z,s.,

Družstevní431,, Javorník

TJ Dynamo, z.s.,

Družstevní431, Javorník

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc

malé hřiště

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc
Sport Javorník, z.s., Míru 482, Javorník
ko upa

liště

k. ú. Javorník-město, parc. č. 1,009/1

BLUEWATER, s.r.o., Polská 578, Javorník
Ester, z. s.. Bílý Potok ]-52, Javorník

veřejnost

Zdroj: veřejná databáze Katastru nemovitostí

aktivity
Ve městě Javorník vyvíjísoustavné sportovní aktivity jednak příspěvkové organizace města
Javorník, zejména Základní škola Javorník - v rámci základní výuky i volnočasových
sportovních kroužků.Dá|e zde působísportovní spolky se svými sportovními oddíly. Další
sportovní kroužky v Javorníku provozuje příspěvková organízace města Jeseník SVC Duha.
V duchu spolkového života a občanských aktivit zde vznikaji rizné nové iniciativy k pořádání '
sportovních akcízáméŤenýchnaŇzné segmenty občanů(děti, rodiny, senioři, ženy,muži...) a
také nartzné druhy sportů (turistika, motosport, rybaření, požární sport....).
3. Sportovní

Stíánkaz
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Přehled početně nejvýznamnějších sportovních subjektů a aktivit
v Javomíku:
Subjekt
Aktivity
Užívaná sportovní zařízení
MS Javorník, Polská
Plavecký výcvik dětí
Sportovní hala-krytý bazén
MŠJavorník, Míru
Plavecký výcvik dětí
Sportovní hala-krytý bazén
Projekt Cvičímese zvířátky
Tělocvična zš
základní škola Javorník
Základní výuka tělesné výchovy
SH, tělocvična ZŠ,MFH
plavecké
Včetněvýu ky 1.-6. ročn ík
Sportovní hala-krytý bazén
Míčovéhry - volejbal
Sportovní hala
Míčovéhry - basketbal
Sportovníhala
Míčovéhry - florbal
Sportovníhala
Míčovéhry - vybíjená
Sportovníhala

SVC Duha Jeseník

Volnočasovésportovní kroužky při
Florbal 1. stupně
Badminton
Lu

ZŠ:

kostřel ba

Pohybově

-

taneční

Sportovníhala
Sportovníhala
Tělocvična zš
-Y
lelocvlcna l5

Lezení

Volejbal
Freedance
Taneční
TJ Dynamo Javorník, z.s.

SK Panter Javorník, z.s.

Sport Javorník, z.s.

Fotbalový
Fotbalový
Fotbalový
Fotbalový

oddíl dětí- mladšípřípravka
oddíl dětí- starší přípravka
oddíl dětí- žáci
oddíl muži

MFH

=

FH Dynamo, SH-velká TV
FH Dynamo, SH-velká TV
SH, malá tělocv. ZŠ,MFH

Sport.příprava dětí - dívky, chlapci

SH, malá tělocv. ZŠ,MFH

Oddíl Volného lezení (HO Rychleby)

Sportovní hala a exteriéry

OddílVolejbalu
oddíl stolního tenisu
posilovna

Sportovníhala
-x
lelocvlcna z5
Sportovní hala - posilovna
SH - gymnastický sál
SH + hřiště mimo Javorník
Sportovníhala
Exteriér
Sportovníhala
SH + hřiště Dolnípark
-Y
lelocvlcna ls
Náběhová plocha Bílý Potok
_y
lelocvlcna z5
Náběhová plocha Bílý Potok

Tenis

sH ČMs - SDH Javorník

FH Dynamo, SH, tělocvična ZŠ
FH Dynamo, SH-velká TV

Basketbal - dívky, chlapci

Jóga

sH ČMS - SDH Javorník

lelocvlcna -Y
l5
lelocvlcna -Y
z5
Tělocvična zŠ,vrH
Tělocvična zŠ,vrH

cvičenírodičůs dětmi
Horská kola (MTB Rychlebská)
kondičnícvičení
žen
Fotbálek
Jumping
Sport,družstva starších a mladších žáků
- soutěže v hasičském sportu
Sport,družstva A a B - dospělí

multifunkční hřiště

FH = fotbalové hřiště
Zdroj: informace z pracovní

agendy odborufinančníhoMěÚ Javorník a informace poslEtnuté

subjekty uvedenými v tabulce
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II.
Formy podpory sportu ve městě
1.

sportovní infrastruktura vlastněná městem - stav, provoz a údržba

Město Javorník vynakládá každoročně prostředky na provoz, údržbui investice do stávajících
vlastních sportovních zaŤízeni.
Sportovní hala
Sportovní hala byla vybudována v roce 1999, její poŤizovací hodnota činila 29 mil. Kč.
Sportovní halu provozuje příspěvková organizace města Záklaďni škola Javorník, jejímž
prostřednictvím - formou,.příspěvku na provoz - město hradí provozní náklady spojené se
sportovní činnostížákůZŠv rámci výuky a dá],e sportovní činnostídětí a mládeže v rámci
zájmových kroužkůa volnočasových aktivit, což představuje zhruba 2 mil. Kč ročně.
Objekt sportovní haly je v současnosti v dobrém, provozu schopném stavu. Jediným

významným aktuálním problémem je střešní zatékáni, pocházejicí patrně zkondenzátu
vznikajícíhoz důvodu nefunkčnosti stávající klimatizačníjednotky. Proto město Javorník
v listopadu 2019 uzavíeno smlouvu na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vzduchotechniky, měření a regulace kotelny určenék vytápění tělocvičny abazénu.

Krytý bazén
KI}'tý bazén byl vybudován vjednom stavebním objektu spolu se sportovní halou vroce
1999, poŤizovací hodnota činila necelých 5 mil. Kč.
Krytý bazén provozuje ve své režii město, které ročně na provozní náklady bazénu doplácí
cca 2 mil. Kč.
Krytý bazén je v současnédobě v zatim provozu schopném stavu, který však vyžaduje
investice do rekonstrukce vnitřních zaŤizení, v nejbližšídobě zejména kompletní rekonstrukci
klimatizace a výměnu bazénovéfólie. V roce 2019 město pořídilo pro bazén ÚV lampu na
dezinfekci bazénovévody a objednalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci klimatizace.
Tělocvična v zs
Kromě sportovní haly spravuje příspěvková organizace města Základni škola Javorník tzv,
malou tělocvičnu, která se nachází v jedné z budov areálu ZŠ- v budově kláštera. Tato
budova byla převedena do majetku města v rámci přechodu majetku státu na obce v roce 1993
s účetníhodnotou 0,5 mil. Kč. Také provoz této tělocvičny dotuje město formou příspěvku na
provoz částkou zhruba 0.5 mil. Kč ročně.
Tělocvična je bezproblémově funkční,vroce 2018 proběhla výměna oken, dveří a nová
výmalba. Ještě je potřebná oprava venkovních špalet a fasády a rcvize a posouzení stavu
topné soustavy.

Multifunkčníhřiště
Toto sportovní zařizení bylo vybudováno v roce 2014 nákladem 4,6 mil. Kč. Jeho provoz a
údržbavyžaduje cca 0.1 mil. Kč ročně. V letech 2015 bylo hřiště ještě doplněno o nové
dopadové plochy a herní prvky, které by bylo vhodné v budoucnu rozšířit o další.
2.

Finančnía věcná podpora sportu

Poskltování dotací z rozpočtu města
Město Javorník každoročně vyhlašuje Program pro poskytování neinvestičních dotací
zrozpočtu města, který zahmuje dotace na činnost a dotace na akce. Tento píogram zahrnuje
Stránka 4
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oblast sportu, kultury a sociální oblast. Celkově na tyto dotace město vyčleňuje 1 mil. Kč

ročně, z toho do oblasti sportu odchází průměrně 0.6 mil.

Kč ročně.
Těmito prostředky je podporována jednak hlavně celoroční činnost spolků provozujících
soustavný výkonnostní sport a dále pak sportovní akce pořádané spolky i jednotlivci pro
občanskou veřejnost města.

Peněžitédary za mimořádné sportovní výkon}z propagujícíměsto

Tato ocenění jsou poskYována při příležitostech mimořádných dosažených výkonů
nadregionálním ohlasem av.ýznamem. Příkladem jsou peněžité dary poskynuté v roce 2018
vitézným basketbalistkám ZŠJavorník, které dosáhly 1. místa v celostátní sportovní lize
základnic,h škol O pohár ministra školství.

s

sleql na nájemném sportovních zařízení
Rada města každoročněna návrh ředitele základní školy schvaluje slevy na nájemném
-provoŽující
sportovních zařízení, které ZŠspravuje, pío spolky a oddíly
sóustavný

výkonnostní spor1 a dále také úplnézproštění nájemného (výpůjčkysportovních zařizeni) pro
oddíly a sportovní kroužky provozujícísporlovní činnost pro děti a mlád,ež mimo školní
výuku. Tato forma podpory dosahuje ročně kolem 0.5 mil. Kč ušlých příjmů,které město
kompenzuje ze svého rozpočtu.
Nákup sportovního vybavení
V rámci příspěvku na provoz poskytovaného městem je průběžně obnovováno vybavení
sportovních zaŤizeni pfovozovaných základní školou. Dále je zrozpočtu města financováno
vybavení SDH Javorník i SDH Bílý Potok, sloužícíkprovozovánípožámího sportu. Tyto
náklady jsou odhadovány na cla 0.3 mil. Kč ročně.
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ilI.

shrnutí informací o stavu podpory a rozvoje sportu ve městě
Silné stránky:

-

-

a svým rozpočtovým možnostem
hodnotnou vlastní sportovní infrastrukturu dostupnou k využitícelé veřejnosti
město Javorník z ročníhorozpočtu, který představuje řádově objem průměrně cca 50
70 mil. Kč, poskytuje na provoz sportovních zaŤízenía podporu sportu ročně
průměrně cca 5 - 6 mil. Kč, tedy zhnlba 10 % svého rozpočtu
město Javorník má zmapovány akutní potřeby investic do svých sportovních zařízení,
které budou vnejbližších4letech činit cca 5 mil. Kč, což je při rozloženído více let
pro rozpočet města dostupná částka
v roce 2019 vznikla fundovaně obsazená sporlovní komise rady města, která má
potenciál se soustavně zabývat spoftem ve městě a komunikovat se sportovními
subjekty
město Javorník má v relaci k počtu obyvatel

Slabé stránk},:
- na Území města Javomík chybí některé druhy sportovních zaŤízenía město nemá
dosud zmapov ánuj ej ich potřebno st
- nedostateČná snaha a zájem menších spotlovních subjektů získávat podporu také
z vyššíchveřejných rozpočtůa privátních sponzorů

Příležitosti:
- na velikost města poměrně početná a kvalitní základna sportovních spolků a oddílů
s kvalitními trenéry
- různédotačnípfogramy z vyššíchveřejných rozpočtů
- zájem sportovních subjektů se zapojit do komunikace s městem o budoucnosti sportu
- možnostziskání dalšíhosportovního areálu - dolní park
- možnostvyužívániletního hŤiště v zímějako kluziště
Hrozb}r:

-

-

nedostatek motivace k udrženídostatečného počtu a úrovně sportovních trenérů ve
městě
neochota žadatelůk otevřenému informování města o počtech a struktuře sportovců a
nezbytnosti a podrobném účeludotací žádaných z městského Programu a jeho
následném vyúčtování
nedostatek vlastních prostředků města k dofinancování dotací z vyššíchveřejných
rozpočtůna budování nové sportovní infrastruktury
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PrÁX ROZVOJE
Iv.

Cíle podpory rozvoje sportu ve městě
1. Sportovní činnost dětí a mládeže
Prioritní oblastí podpory sportu-že strany města je podpora soustavné sportovní činnosti détía
mládeže, jejímžcílem je pěstovaní pozitivního vztahu ke spottu, zájmu o sportovní aktivity a
rozvíjení sportovních dovedností a schopností, Očekávané přínosy spočívajízejména
v prevenci patologických jevů u mládeže a v budování kladných osobnostních rysů, jako je
smysl pro odpovědnost, týmovou spolupráci a zďravý životnístyl.

výkonnostní sport
Tato oblast podpory je zaměřena na sportovní oddíly, které soustavně pracují smládeži a
s dospělými s cílem účastia reprezeríace oddílůnebo jednotlivců ve sportovních soutěžích na
všech dosažitelných úrovních.
Očekávanými přínosy je zejména reprezentace města a samotných sportovcŮ, motivace
k dlouhodobé sportovní činnosti, výkonům ataké trenérsképráci.
2. Soustavný

Volnočasovéaktivity a sportovní akce pro širokou veřejnost
Tato oblast zahrnuje podporu všech vrstev obyvatelstva ve sportovních a rekreačních
aktivitách na územíměsta. Cílem je výváření kvalitních a finančně dostupných možností
sportovního vyžitía aktivního odpočinku pro všechny věkové kategorie. Přínosem je
smysluplné trávení volného času, při kterém dochází k udržovánídobré zdravotni kondice
občanůataké k rozvoji a upevňování mezilidských vztahů mezi občany města.

3.
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V.

Plány podpory rozvoje sportu ve městě
Plán romo
zarlzenl

sportovní hala

městské s

nl infrast ruktu
investice/opravy

doby realizace

tis. Kč

rok

2020

uchotechniky,

měření a regulace kotelny
PD - rekonstrukce vzduchotechniky

realizace - rekonstrukce vzduchotechniky
výměna bazénové fólie
oprava venkovních špalet + fasáda (klášter)

multifunkčníhřiště doplněníherních prvků - lanová dráha
zázemí hřiště - z bývalé kotelny ZŠ

ostatní

nákladů

400

rea lizace-rekonstru kce vzd

tělocvična v zš

odhad

PD-rekonstrukce vzduchotechniky, měření
a regulace kotelny

krytý bazén

odhad

vybudování dětských hřišť
v BílémPotoku a Javorníku-vsi
vybudování areálu pro hasičský sport
vybudování tenisového kurtu

1 500
2 00

2o21,-2022
2o2o

1 500

202t-2022

70o

2023-2o24

1 000

2022

15c

2023-2024

3 00c

2023-2024

80C

2021,

50c

2023-2024
2023-2024

1 00C

2.Plán opatření k podpoře rozvoje sportu ve městě

Opatření v oblasti posk}.tování dotací z rozpočtu města
a) Město bude nadále vyčleňovat minimálně 0,6

mil. Kč na rok v Programu poskytování
neinvestiČníchdotací zrozpočtu města (dále jen Program) na přímou finanční
Podporu spottovní činnosti i jednorázových sportovních akcí pořádaných organizacemi i
občany naúzemí města Javorníku.
Termín: průběžně v období 2020 - 2022

b)

Město bude v maximálním možnémrozsahu informovat subjekty, ucházející se

Pravidelně o dotace z Programu o možnostech získánídotací z 1inýchveřejných zdroji, a
v rámci posuzování žádosti o dotace z rozpočtu města bude důsledně hodnotit aktivitu
uchazeČŮ o dotace pŤi ziskávání dotací zjiných veřejných zdrojů. Cílem je efektivní
vyuŽití prostředkŮ vyčleněných na Program jednak k pokrytí potřeb, které nelze z jiných
veřejných zdrojŮ financovat, a dále k masívnějšípodpoře spotlovních oddílů,spolků a
dalších organizací zabývajících se sportovní činnosti dětí amládeže,
Termín: odr"2020

c)

Město zvážízměnv Programu ve smyslu návrhů sporlovní komise zII.12.20I9 a jeho
rozŠÍřenío podporu práce sportovních trenérů trénujícíchsportovní oddíly a družstva
dětí a mládeže, s cílem udrženía zvýšeníjelich kapacity, kvalifikace a motivace.
Termín: odr.202I
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Opatření v dalšíchoblastech podpory rozvoje sportu

a) Město vytvoří databazi subjektů vlvíjejícíchsportovní Činnost na
systém Řomunikace s nimi za tlče\em zjišťováníjejich potřeb a

Území města a
námětŮ a také

získáváníinformacío jejich výsledcích zasluhujících si ocenění ze strany města.
Termín: průběžněv období 2019 -2022

b) Město vl.tvoří informačnísystém o činnosti sportovních organízací a

plánovaných

sportovních akcích a budé jej dále rozvíjeía aktualizovat.
Termín: odr.2020

bude každoročněvyhodnocovat plnění tohoto Plánu rozvoje sportu a
vyhodnocení bude součástízveřejněného Závérečnéhoúčtuměsta

c) Město

bude tento plán rozvoje sportu pravidelně
aktualizovat.

d) Město

- nejméně jednou za dva roky

-

VI.
Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje sportu města Javorník vydaného
31,.I2.2018

V roce 2019 byla zakoupena a instalována na krytém bazénu ÚV lampa na dezinfekci
bazénov é vody. Celkové náklady činily 292 tis, Kč,
města Javorník _
Nezrealizované investice a opravy byly přeneseny do Plánu rozvoje sportu
1. aktualizace.

Čl. V. odstavec 2 Plán opatření k podpoře rozvoje sportu ve městě

-

Opatření v oblasti

poskytování dotací z rozpočtu města
plánu rozvoje sportu města Javorník _
opaťeníjsou trvalého charakteru a byla přenesena do
1. aktualizace,

plár, onutř.rrí k oodooř. ,orlroi. ,oo.t.. u. -ěrtě _ orutř",í u dulší,h
oblastech podpory rozvoje sportu
Vroce 2019 Rada města Javorník zřídila sportovní komisi, do které zapoji\a představitele
největších sportovních otganizacíměsta a ředitele základni školy.
_ 1, aktualizace,
ostatní opatření byla přenesena do Planu rozvoje sporlu města Javorník

či. V. odrtuu.. 2

V Javorníku dne 30.12,2019
1
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Bc. $ieglinde Mimrová
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