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v oddílu   SPV   obdržela   za   svou   práci    v roce   2008   Čestné   uznání   Českého 
olympijského výboru/.

6. Komise   kultury   a   sportu   – poradní   orgán   rady   obce.   Jeho   členy   jsou   rovněž 
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech a aktivitách  v obci.

článek III.
Úloha obce při zajišťování tělovýchovy a sportu

1. Péče o tělovýchovu a sport patří ze zákona mezi úkoly obce /viz § 6 zákona č. 
115/2001 Sb. o podpoře sportu.

2. Sportovní   politika   obce   se   odvíjí   od   potřeb   obce   a   vychází   z jejich   kulturně 
historických tradic.

3. Obec se spolupodílí na financování sportu, současně koordinuje činnost sportovních 
subjektů ve prospěch obce, resp.svých občanů a kontroluje účelnost a efektivnost 
vynaložených veřejných zdrojů. Tím dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o 
vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany 
a upevňování zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje.

4. Hlavní úkoly obce:     
♦ zabezpečovat   rozvoj   sportu   pro   všechny,   včetně   zdravotně   postižených 

občanů
♦ ve spolupráci se spolky zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz 

svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní vyžití svých 
občanů, budování odpočinkových zón v obci

♦ podporovat provozovatele sportovních zařízení včetně  finanční pomoci
♦ kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení
♦ zabezpečovat finanční podporu tělovýchovy a sportu ze svého rozpočtu
♦ podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce

článek IV.
Oblasti podpory tělovýchovy sportu v obci

1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory 
tělovýchovy a sportu formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce

2. Sport dětí a mládeže:
Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je důležitý pro zdravý tělesný růst a psychický 
vývoj. Poskytnutí smysluplného využití volného času, určení cílů, pocit sounáležitosti, 
výchova k zodpovědnosti a kolektivismu,  sounáležitost se svým okolím, navození 
pocitu   bezpečí,   zdravý   životní   styl,   to   vše   jsou   nejlepší   způsoby  výchovy  dětí   a 
mládeže. 
Zásadní  význam: Výchovný  prostředek,  účinná  forma  prevence  sociálně 
patologických jevů   v chování   dětí   a   mládeže,   důležitý   prvek   v harmonickém   a 
zdravém vývoji mladé generace.



♦ z příspěvku na provoz mohou být spolufinancovány náklady související 
s organizací a zajištěním plaveckého a lyžařského výcvikového kurzu žáků 
základní školy

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

♦ u příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení školní 
tělocvičny a školního hřiště

           c/  poskytovaná jako dotace v souladu s platnými pravidly poskytování z dotací    
                z  rozpočtu obce třetím osobám /spolky/

2. Nepřímá podpora:
a/   údržba  stávajících  sportovních  a  volnočasových  zařízení,  vybavení 
k volnočasovým 
     aktivitám apod.
b/ propagace a  zveřejňování pořádaných tělovýchovných a sportovních akcí a jejich 
     výsledků /web obce, weby příspěvkových organizací a spolků, regionální tisk, 

                 obecní zpravodaj, regionální televize FILMpro apod./
c/ možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání 
     tělovýchovných a sportovních akcí

  

článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Strategický plán rozvoje tělovýchovy a sportu v Pačejově schválilo Zastupitelstvo obce 
Pačejov na svém zasedání konaném dne:20. září 2018   usnesením č. 22/6 .

2. Strategický plán rozvoje tělovýchovy a sportu v Pačejově je zveřejněn na webových 
stránkách Obce Pačejov nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.



Fotbal má v Pačejově 80ti letou tradici, A mužstvo a dvě přípravky



Nově otevřené víceúčelové hřiště v Pačejově nádraží v roce 2017



V Pačejově sportují i předškolní děti

Školní lyžařský výcvik



sportovní hřiště ve Strážovicích

Sportoviště na farské zahradě v Pačejově
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