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1.
Úvodní ustanovení
1. Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v
závislosti na prioritách a potřebách obce.
3. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu v obci.
2.
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 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 – pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních a obecních 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.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti
vyžadující ze zákona či jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
3.
Úloha obce v zajišťování sportu
1. Dle § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2. Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
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4.
Charakteristika obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. Dříve zde stávala tvrz. Obec leží 12 km
severozápadně od Plzně. Sousedí s katastry obcí Všeruby, Kunějovice, Horní Bělá a Tatiná. V
katastru obce se nachází maloplošná přírodní rezervace Bažantnice. Obcí protéká Nekmířský
potok, který pramení nad obcí Kunějovice. Historickou památkou je místní filiální kaple sv. Anny a
socha sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století. V roce 1419 zde proběhla bitva mezi
panskou jízdou a husity.
Obec má částečně opravené místní komunikace, veřejné osvětlení, plynofikaci, nový vodovod,
dešťovou kanalizaci. Obec je součástí mikroregionu Dolní Střela.
V obci se nachází veřejná knihovna, obchod a pohostinské zařízení. Dopravní obslužnost je
zajištěna v rámci integrované dopravy Plzeňského kraje. Pro společenské i sportovní vyžití je
využíván Kulturní dům, který je ve vlastnictví obce. V obci působí řada spolků jako je Sbor
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Nekmíř, Svaz důchodců, Myslivecký sdružení, Český
svaz včelařů ZO Nekmíř, spolek Tradice i rozvoj.
Pro sportovní, společenské a volnočasové aktivity lze využít sál a venkovní prostory Kulturního
domu, hřiště na volejbal či nohejbal, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště.
Nekmířem prochází značená trasa lokální cyklotrasy.
Tabulka č. 1 – Souhrnné informace o obci
Název

Nekmíř

Status
Katastrální plocha k 31.12.2017
Počet obyvatel k 31.12.2017
Nadmořská výška
Zěměpisné souřadnice
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
PSČ
Mikroregion

Obec
984 ha
501
435 - 496 m n.m.
N 49°51.48502', E 13°15.78815'
Nekmíř, Lhotka u Nekmíře
Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá
Česká republika
Jihozápad
Plzeňský
Plzeň-sever
Nekmíř
Nýřany
33152
Dolní Střela

Od r. 2005 dochází v obci k pomalému přirozenému přírůstku obyvatelstva. Do obce se stěhují
noví lidé. Obec svou lokalitou přitahuje jak mladé rodiny s dětmi, tak občany v produktivním věku.
Tabulka č. 2 – Rozdělení počtu obyvatelstva v roce 2017
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2017
0-14 let
Celkem

501

83
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15-64 let

65 a více let

323

95

5.
Současný stav a přehled sportovní vybavenosti
V obci Nekmíř se nachází několik sportovišť a veřejných prostranství pro aktivní a sportovní
vyžití obyvatel. Ta jsou v průběhu roku využívána jednak místními občany, tak i zájemci z
okolních obcí. Obec spravuje některá sportoviště či prostory pro volnočasové aktivity a hledá
další zdroje pro rozvoj sportu. Budováním hřišť obec iniciuje aktivní pohyb nejen pro děti a
mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj, ale i pro ostatní věkové skupiny.
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a volného času se věnoval SDH Nekmíř
v oblasti požárního sportu TJ Nekmíř v kopané. V současné době tyto aktivity stagnují a to jak
nezájmem dětí tak především absencí vedoucích a trenérů.
Tabulka č. 3 – Přehled sportovních klubů a kroužků v obci:
Sportovní kluby:

Sportovní kroužky a volnočasové aktivity:
Stolní tenis
Florbal
Cvičení s dětmi
Hasiči

TJ Nekmíř – oddíl kopané
- oddíl aerobiku

6.
Stanovení priorit, cílů a plánů v oblasti podpory sportu
Obec vychází vstříc aktivitám obyvatelům obce, spolkovým aktivitám a spolupodílí se na
financování sportu a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Podporuje a má zájem
o uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří
občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
Priority obce v oblasti sportu jsou:
A. Sport dětí a mládeže
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport
je výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v
chování dětí a mládeže.
Cíl podpory

Podnícení zájmu o sport. Vypěstovaní potřeby sportu jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné
zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti,
vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.

Plán
➢Iniciovat pořádání sportovních turnajů na víceúčelovém a
fotbalovém hřišti.
➢Udržovat stávající sportovní zařízení ve vlastnictví obce
➢Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v
souladu s potřebami obce.
➢Údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
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➢Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a
mládež.
➢Připravovat nové projekty zaměřené na sport dětí a mládeže dle
možnosti rozpočtu obce a dotací.
➢Podporovat činnost registrovaných sportovních organizací se
sídlem v obci.

B. 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, seberealizace a aktivní odpočinek.
Cíl podpory
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Plán
➢Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce.
➢Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v
souladu s potřebami obce.
➢Iniciovat pořádání sportovních akcí.
➢Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
➢Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
➢Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle
možností rozpočtu a dotací.
➢Podporovat činnost registrovaných sportovních organizací se sídlem v
obci.
C. 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 sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
Cíl podpory

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro
pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, která
podporuje aktivní trávení volného času.

Plán

➢ Údržba sportovní infrastruktury.
➢ Modernizace sportovní infrastruktury.
 Vybudování umělého povrchu na víceúčelovém
hřišti
 Doplnění dětského hřiště o nové prvky
➢ Rozšiřování stávajících sportovních zařízení.
➢ Příprava nových projektů zaměřených na sport pro
všechny dle možnosti rozpočtu a dotací.
 Vybudování okruhu pro in line brusle
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 Přebudování prostorů v bývalé škole na prostory
využitelné pro sportovní činnost
 Vybudování venkovního fitness hřiště
 Vybudování dětského hřiště v části Lhotka
 Vybudování procházkového okruhu v obecním lese

7.
Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční)
a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
− pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení.
− revitalizace 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
spolků na sportovních akcích nebo soutěžích.
c) Poskytovaná jako dar spolkům na činnost v souladu se zákonem o obcích.
2. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
3. Nepřímá podpora
a) Propagace sportovních akcí.
b) Organizační zajištění sportovních aktivit.
c) Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.
d) Možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání sportovních
akcí.
8.
Závěrečná ustanovení
1. Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř na období 2019-2025 schválilo Zastupitelstvo obce Nekmíř
na svém zasedání konaném dne 1.4.2019 usnesením č.4.
2. Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř na období 2019-2025 je zveřejněn na webových stránkách
obce Nekmíř www.nekmir.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na Obecním úřadě Nekmíř,
Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá.

…………………………….
starosta obce
Ing. Josef Urbánek

…………………………
místostarosta obce
Josef Pangrác
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