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1. Úvod
Plán rozvoje sportu ve městě Dubňany je dokument vypracovaný pro období 2019 – 2024 a vychází
z povinnosti stanovené obcím v ustanovení § 6 odst. 2 zákona číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů. Konkretizuje cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční
zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve
prospěch kvality života občanů. Sport představuje zdravý životní styl a je nástrojem využitelným
k odvrácení úbytku tělesné aktivity občanů.
Plán rozvoje sportu vychází z:


Evropské charty sportu



Strategického rozvoje Jihomoravského kraje



Strategického programu rozvoje sportu Jihomoravského kraje



Strategie území správního obvodu ORP Hodonín



Strategického dokumentu Mikroregionu Hodonínsko



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava

Legislativní rámec


zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,



usnesení vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 20162025 – SPORT 2025,



zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,



zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Charakteristika obce
Rozloha katastrálního území města činí 2.258 ha a nadmořská výška je kolem 200 m n.m. K 1. 1. 2019
mělo město Dubňany celkem 6345 obyvatel, z toho bylo 3175 žen a 3170 mužů. Průměrný věk je
48,13 roku. Demografický vývoj kopíruje celorepublikový vývoj.
Tabulka č. 1 - Počet obyvatel v období 2005–2019 vždy k 1.1.

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obyv.

6604

6547

6523

6505

6496

6462

6411

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obyv.

6397

6409

6373

6383

6351

6356

6347

6345

Zdroj: evidence obyvatel MěÚ Dubňany

V tabulce č. 1 je uveden vývoj celkového počtu obyvatel od roku 2005, z něhož je patrný pozvolný
pokles počtu obyvatel během posledních let.
Graf č. 1

Zdroj: evidence obyvatel MěÚ Dubňany
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Graf č. 2

Zdroj: evidence obyvatel MěÚ Dubňany
Tabulka č. 2 – Věkové složení obyvatel města k 1. 1. 2019

Zdroj: evidence obyvatel MěÚ Dubňany
Dle počtu obyvatel jsou Dubňany čtvrtým největším městem v území okresu Hodonín, po třech
městech typu ORP.

Polohou jsou Dubňany situovány na dobrém strategickém místě, které se vyznačuje blízkostí dvou
měst ORP, rozprostírají se na silniční spojnici č. II/431 mezi městy Hodonín a Kyjov. Do Hodonína je
to 8 km, do Kyjova 12 km. Protože je na dobré úrovni zajištěno spojení veřejnou dopravou, poskytují
tato města našim občanům dostatek pracovních příležitostí.
Město Dubňany je obcí I. typu, je zařazeno v rámci území do správního obvodu obce s rozšířenou
působností (ORP) města Hodonín.
Ve městě je vybudována potřebná infrastruktura – dopravní (chodníky, silnice, veřejná prostranství) i
technická (inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace, plyn).
Celková občanská vybavenost je na dobré úrovni.
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Obrázek č. 1

3. Současný stav a přehled sportovní vybavenosti
Po intravilánu města je rozmístěno celkem 15 míst k zabavení menších dětí. Na 12 z nich jsou
instalovány drobné dětské venkovní herní prvky, jako jsou pružinové houpačky nebo kolébačky a
lavičky. Dvě mají charakter odpočinkové zóny s možností menšího posilování pro starší děti a
dospělé. V zahradách obou mateřských škol jsou další dobře vybavená dětská hřiště.
U základní školy je vybudovaný areál velkého dětského hřiště.
V sousedství jsou tři sportovní hřiště a v odpočinkových zónách dvě fitness hřiště.
Všechna výše uvedená hřiště jsou každoročně kontrolována odbornými firmami a tím podrobena
kontrolním revizím.
Dále jsou na území města čtyři sportovní zařízení: fotbalový areál se dvěma fotbalovými hřišti,
tenisové kurty, sportovní hala a městské koupaliště s tobogánem.

3.1

Dětská hřiště ve městě Dubňany:

Tabulka č. 3
Seznam hřišť

Typ hřiště

Umístění - lokalita

1.

Dětské hřiště

ul. U Mlýna

2.

Dětské hřiště

ul. Na Dílech

3.

Dětské hřiště

ul. Jos. Chludila - U Zvonu

4.

Dětské hřiště

ve dvoře ZUŠ ul. Komenského

5.

Dětské hřiště

6.

Dětské hřiště

sídliště – ul. Palackého (za starou
poštou)
sídliště - ul. Hornická, mezi čp.
1022 – 1027, naproti čp. 1007
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7.

Dětské hřiště

na dolním konci, na konci ulice
Palackého

8.

Dětské hřiště

Jarohněvice – ve správě města

9.

Dětské hřiště

Jarohněvice – ve správě majitele
restaurace

10.

Dětské hřiště

u čističky - ČOV

11.

Dětské hřiště

Horní huť

12.

Dětské hřiště

u základní školy

13.

Dětské hřiště

14.

Dětské hřiště

15.

Dětské hřiště

sídliště – ul. Hornická mezi čp.
1007 a 1008
na školní zahradě MŠ I ul.
Hornická
na školní zahradě MŠ II ul. Ke
Koupališti

Specifikace dětských hřišť
1. Dětské hřiště – U Mlýna – hrací prvky:

kolébačka

pružinová houpačka
2. Dětské hřiště – Na Dílech – hrací prvky:

kolébačky 2 ks

pružinová houpačka

lavičky 2ks
3. Dětské hřiště – ulice Josefa Chludila – restaurace U Zvonu – hrací prvky:

hradba se šikmou plochou, plošinou a se skluzavkou

kolébačky 2 ks

pružinová houpačka

stará nevyhovující lavička

Obrázek č. 2
Ul. Josefa Chludila
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4. Dětské hřiště – ve dvoře základní umělecké školy, ul. Komenského – hrací prvky:
V areálu dvora ZUŠ je vybudovaná odpočinková zóna pro děti a dospělé (viz. dále).
Herní prvky pro děti jsou umístěny na pryžové dopadové ploše:

dětský hrací domeček

2 ks kolébačky

hrací věž se skluzavkou, která je dále tvořena šikmou plochou, šplhací lanovou sítí a
řetězovou houpačkou

Obrázek č. 3
Dvůr ZUŠ

5. Dětské hřiště – sídliště, ul. Palackého, za starou poštou – hrací prvky::

2 ks kolébačky

pružinová lavička

lavička
6. Dětské hřiště – sídliště, ul. Hornická, mezi čp. 1022 – 1027, naproti čp. 1007 – hrací prvky::

2 ks kolébačky

lavičky
7. Dětské hřiště – na dolním konci, na konci ul. Palackého – hrací prvky:

2 ks kolébačky
8. Dětské hřiště – Jarohněvice (pod správou města) – hrací prvky:

2 ks kolébačky

basketbalový koš

lavičky 3 ks
9. Dětské hřiště – Jarohněvice (pod správou majitele restaurace) – hrací prvky:

bradla

pneumatiky
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šplhací žebřík

2 závěsné houpačky

vahadlová houpačka

pískoviště

mobiliář
Dle revizní zprávy bradla, šplhací žebřík a závěsné houpačky neodpovídají bezpečnostním normám
ČSN EN 1176 a z hlediska bezpečnosti by se měly odstranit.

10. Dětské hřiště – u čističky ČOV – hrací prvky:

2 ks kolébačky

pružinová lavice

basketbalový koš se síťkou

lavička
11. Dětské hřiště – Horní huť – hrací prvky:

kolébačka

pružinová houpačka

věž se skluzavkou a se šplhací sítí,

řetězová houpačka

12. Dětské hřiště u základní školy
Mezi dominantní dětská hřiště patří to u základní školy. Celková rozloha tohoto dětského
hřiště je 1.767 m2. Dopadová plocha má umělohmotný povrch o rozloze 528 m2, dále je zde
355 m2 chodníků, které jsou lemovány lavičkami a 884 m2 zelené plochy. Hřiště je oploceno,
aby byl zajištěn bezpečný pohyb dětí v tomto areálu.
Jednotlivé prvky splňují přísná bezpečností kritéria:












lanová pyramida
vahadlová houpačka
lanovka se sedátkem
2 ks kolébačky
pískoviště s násypkou a domečkem
dětský hrací domeček
věž se skluzavkou, mostkem, šikmou plochou, s plošinou se žebříkem, šplhací sítí a
řetězovou houpačkou
houpačka – hnízdo
šplhací sestava s lezeckou stěnou, žebříkem, šplhacím žebříkem, šplhacím lanovou
stěnou
kolotoč
lavičky – 6 ks
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Obrázek č. 4
U základní školy

13. Dětské hřiště – sídliště – ul. Hornická mezi čp. 1007 a 1008 – hrací prvky:
Mezi činžáky čp. 1007 a 1008 je nově (v r. 2017) vybudovaná odpočinková zóna pro děti i
dospělé (viz. dále). Veřejně přístupné hřiště není oploceno, pod dětskými herními prvky je
kačírková dopadová plocha.

věž se skluzavkou, plošinou, lanovým tunelem, lanovým mostem, plošinou
se žebříkem, šplhací lanovou sítí, lezeckou sítí

řetězová dvouhoupačka

2 ks kolébačky

šplhací sestava obsahuje lanovou síť, lanovou lávku a šplhací žebřík

kolotoč

lavičky 2 ks
14. Dětské hřiště na školní zahradě MŠ I ul. Hornická – hrací prvky

4 ks houpadla

2 ks houpačka – hnízdo

skluzavka

houpací mup

lanová sestava

pískoviště

altán
15. Dětské hřiště na školní zahradě MŠ II ul. Ke Koupališti

3 ks houpadla

2 ks herní věž se skluzavkou

kolotoč šestihran

2 ks houpací lávka

houpačka

přelezka
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tabule
2 ks pískoviště
dětský domeček

3.2

Sportovní hřiště a plochy ke sportování ve městě Dubňany:

Tabulka č. 4
Seznam
sportovních hřišť
1.

Typ hřiště

Umístění - lokalita

Skateboardové hřiště

u základní školy

2.

Workoutové hřiště

u základní školy

3.

Víceúčelové hřiště

u základní školy

4.

Fitness hřiště

ve dvoře ZUŠ

5.

Fitness hřiště

sídliště – ul. Hornická mezi čp. 1007 a 1008

6.

Víceúčelové hřiště

ul. Lipová

7.

Hřiště na fotbálek

ul. Na Dílech

8.

Hřiště na fotbálek

za zdravotním střediskem

9.

Hřiště na fotbálek

u křižovatky ul. Palackého a ul. Hornické

10.

Hřiště na fotbálek

na ul. Palackého za starou poštou

11.

Hřiště na fotbálek

na konci ul. Palackého za bývalým učilištěm

12.

Hřiště na fotbálek

za ul. V. Nezvala u ČOV

13.

Hřiště na fotbálek,

u základní školy

14.

Hřiště na nohejbal a volejbal

u základní školy

15.

Kopec

na konci ul. Lesní a Mírová

16.

Kopec

17.

Motokrosová trať

na konci ul. Palackého a 9. května
v lokalitě za bývalým dolem 1. Máj, za ul. 1.
máje

Specifikace sportovních hřišť a ploch
1. Skateboardové hřiště – u základní školy:
Je umístěné v areálu u základní školy na zpevněné ploše s asfaltovým povrchem, obsahuje
tyto prvky:

horizontální plošina

pyramida

šikmá rampa

lávka

zábradlí

rozjezdová rampa
2. Workoutové hřiště – u základní školy:
Hřiště zřízené v r. 2015 má pryžovou dopadovou plochu tlumící náraz, obsahuje tyto prvky:

dvojitá bradla

vyšší hrazdy
11
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půlená hrazda
nízké hrazdy
dvojitá hrazda
žebřiny
W – bar
Monkey bar
stupňovaná lavice
otočná lavice
lavičky

Obrázek č. 5
Workoutové
hřiště – u ZŠ

3. Víceúčelové hřiště – u základní školy:
Areál poskytuje možnost provozování míčových her a část slouží pro nácvik a soutěže
dobrovolných hasičů města. Je zde umístěno:

Basketbalové hřiště
Hrací plocha je vytvořena jako zpevněná plocha s asfaltovým povrchem o velikosti dvou
basketbalových hřišť s pevně ukotvenými čtyřmi basketbalovými koši se síťkami.

Hřiště na malou kopanou
Plocha je travnatá. Jsou zde pevně ukotveny do země dvě branky na malou kopanou
s nainstalovanou sítí.

Hřiště na volejbal a nohejbal
Plocha je písčitá s upravenými vodící čárami. Plocha je osazena stojany, které jsou pevně
ukotveny do země, pro závěsnou síť.
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4. Fitness hřiště – ve dvoře ZUŠ

cvičební prvek – posilovač nohou; je určen pro dospělé cvičence, starší 14 let;
posilovací stroj je pevně ukotven do země, povrch zámecká dlažba

cvičební prvek – posilovač rukou, určený pro dospělé cvičence, starší 14 let;
posilovací stroj je pevně ukotven do země, povrch zámecká dlažba

mobiliář – 4 ks laviček, stůl
5. Fitness hřiště - sídliště, ul. Hornická mezi čp. 1007 a 1008

cvičební prvek – posilování rukou - polobradla; je určen pro dospělé cvičence, starší
14 let; posilovací stroj je pevně ukotven do země

cvičební prvek – posilování horní poloviny těla – hrazda; posilovací stroj je určen pro
dospělé cvičence, starší 14 let; je pevně ukotven do země
6. Víceúčelové hřiště - na ul. Lipová
Jedná se o oplocený prostor se dvěma vstupními brankami o velikosti tenisového kurtu,
povrch hřiště je asfaltový. Hřiště je určené k provozování míčových her. Jsou zde
nainstalovány dva betonové panely na trénování tenisu, 2 basketbalové koše se síťkami a
dva do země pevně ukotvené železné sloupky k upevnění sítě pro tenis, volejbal či nohejbal.

Po území města je vyčleněno sedm míst jako pouliční malá fotbalová hřiště, fotbalové
plácky, s pevně ukotvenými fotbalovými brankami se sítěmi většinou s travnatým
povrchem - pro neorganizovanou sportovní činnost:
7. Malé fotbalové hřiště - na ul. Na Dílech
8. Malé fotbalové hřiště - za zdravotním střediskem
9. Malé fotbalové hřiště - u křižovatky ul. Palackého a ul. Hornická
10. Fotbalové hřiště - na ul. Palackého za starou poštou

Obrázek č. 6
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11. Fotbalové hřiště - na konci ul. Palackého za bývalým učilištěm
12. Fotbalové hřiště - na ul. Vítězslava Nezvala a na konci ul. Husova u čističky odpadních vod
13. Malé fotbalové hřiště - u ZŠ, na konci ul. Hodonínská na hranici katastru s Hodonínem
Obrázek č. 7

14. Nohejbalové a volejbalové hřiště – je vedle fotbalového hřiště – viz. bod 13 také u ZŠ, na
konci ul. Hodonínská na hranici katastru s Hodonínem
15. Kopec k sáňkování – uměle vytvořený kopec na konci ul. Palackého a 9. května u lesa
16. Kopec k sáňkování – uměle vytvořený kopec na konci ul. Lesní a Mírová na „Kradlově“, který
je využíván hasiči jako výcvikový zátěžový terén.
17. Motokrosová trať – v lokalitě za bývalým dolem 1. Máj, za ulicí 1. máje se nachází plocha
určená územním plánem jako plocha pro sport a rekreaci - motokros

3.3

Sportovní zařízení ve městě Dubňany

Tabulka č. 5
Seznam
sportovních
zařízení

Typ

Umístění - lokalita

1.

Fotbalový areál

ul. Sportovní

2.

Tenisové kurty

ul. Sportovní

3.

Sportovní hala - Sportcentrum Želva

ul. Hodonínská

4.

Městské koupaliště

ul. Ke Koupališti

5.

Sportovní centrum Želva - venkovní sportoviště

ul. Hodonínská, u základní školy

6.

Sokolovna

ul. Lipová

7.

Tělocvična v základní škole

ul. Hodonínská

8.

Cyklostezky a in-line dráha

extravilán města
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Fotbalový areál
Fotbalový areál je součástí přírodního areálu. Fotbalisté využívají travnatý fotbalový stadion,
který je na pozemku Tělocvičné jednoty Sokol Dubňany, jenž má Město Dubňany
v dlouhodobém pronájmu.
Dále vedle travnatého hřiště mezi Sportcentrem Želva a ul. Sportovní je druhé fotbalové
hřiště - s umělou trávou, osvětlením, běžeckou tartanovou dráhou s doskočištěm,
vybudovaném v roce 2008
Fotbalisté mají zabezpečené zázemí v budově mezi oběma hřišti, kde jsou šatny, sociální
zařízení, prádelna, kancelář a společenská místnost.
Návštěvníkům sportovních akcí je k dispozici opravené sociální zařízení vedle travnatého
hřiště.

Obrázek č. 8

3.5

Obrázek č. 9

Tenisové kurty
Součástí přírodního areálu jsou na pozemcích ve vlastnictví města vybudované tři tenisové
kurty. O tenisový areál se stará a provoz zajištuje Tenisový klub Dubňany, zapsaný spolek,
IČO 61743933. K dispozici mají také oni své zázemí v budově, kde jsou šatny a sociální
zařízení. Budova je
v majetku
města,
které také zajišťuje
financování
oprav
tohoto areálu. V r.
2017 to bylo nové
osvětlení
kurtů
v hodnotě 180 tis. Kč
a v r. 2019 172 tis.
oprava
střechy
tenisových šatek a
přilehlých sociálek.
Obrázek č. 10
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Sportovní hala - Sportcentrum Želva Dubňany
Mezi dominanty města bezesporu patří sportovní hala. Budova ve vlastnictví města byla pro
veřejnost slavnostně otevřena v září roku 2003, výše nákladů téměř 60 mil. korun. Nová
multifunkční sportovní hala dostala název "Sportcentrum Želva". Název byl odvozen podle
tvaru budovy haly, jež svou obloukovitou střechou připomíná krunýř želvy.
Sportovní centrum nabízí velké množství sportovního a rekreačního vyžití pro občany města
všech věkových kategorií. Na relativně malé ploše je umístěno velké množství sportovišť:
squash, stolní tenis, posilovna, kuželna, bowling. Plochu haly lze využít na dva tenisové kurty,
nebo dvě hřiště na košíkovou, nebo dvě hřiště na volejbal, malou kopanou a florbal, lze hrát
házenou, badminton, futsal. K relaxaci slouží sauna a v nabídce jsou i masáže.
Výstavba sportovní haly probíhala v letech 2001-2003. Hlavním důvodem výstavby byla
neutěšená situace v Dubňanech. Základní škole chyběla tělocvična a tehdejší sportovní hala
na ul. Malá strana, kterou využívalo mnoho sportovních celků, byla ve velmi špatném stavu,
v podstatě nevyhovujícím a nutná rekonstrukce by si vyžádala velké finanční náklady.
Zastupitelstvo města Dubňany rozhodlo o výstavbě nové multifunkční haly.
V prvním patře je klimatizovaná nekuřácká restaurace a salónek. Restaurační zařízení kromě
občerstvení a stravování nabízí polední menu i posezení na venkovní terase.
Provozovatelem Sportcentra Želva je příspěvková organizace města - TS Dukos Dubňany,
Palackého 1406, 696 03 Dubňany.

Obrázek č. 11

Obrázek č. 12
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Městské koupaliště Dubňany
K další hojně využívané možnosti sportování a rekreace bezesporu patří městské koupaliště.
Kapacita koupaliště činí maximálně 1 240 osob. K osvěžení a rekreačnímu vyžití nabízí areál
koupaliště velký bazén 50 m, tobogán, velkou skluzavku, menší bazén pro neplavce 20 m
s vodním hřibem a dvěma skluzavkami pro menší děti, brouzdaliště pro nejmenší. K
opalování a odpočinku slouží upravená, zavlažovaná, travnatá plocha. Je také možno zahrát
si stolní tenis, plážový volejbal nebo nohejbal. K občerstvení slouží restaurace s teplou
kuchyní a bufet, nápojové a stravovací automaty.

Obrázek č. 13

Provozovatelem Sportcentra Želva je příspěvková organizace města - TS Dukos Dubňany, Palackého
1406, 696 03 Dubňany.

Obrázek č. 14

Obrázek č. 15
17

Město Dubňany

3.8

Plán rozvoje sportu

Sportovní centrum Želva Dubňany
Město Dubňany v listopadu 2007 zahájilo práce na získání dotace na rozsáhlý projekt
SPORTOVNÍ CENTRUM ŽELVA. Jde o venkovní, víceúčelový, sportovní areál pro neformální
aktivity široké veřejnosti, který poskytuje sportovní a rekreační vyžití všem věkovým
skupinám obyvatel města. V r. 2008 probíhalo vlastní dotační řízení a výběrové řízení na
dodavatele stavby. Vlastní realizace proběhla v r. 2009 a občanům byl výsledek projektu
předán do užívání 15. srpna 2009.
Město získalo dotaci z fondu EU z dotačního titulu Regionální operační program NUTS 2
Jihovýchod, z oblasti podpory Rozvoj regionálních středisek:
Rozpočet projektu:
27,848.423,00 Kč
Podíl města
8,354.526,90 Kč
Podíl dotace z Evropského fondu:
19,493.896,10 Kč - což bylo 70 % uznatelných výdajů.
Projekt se skládal z pěti částí, které jsou popsány v předcházejících přehledech a jeho
hodnota včetně neuznatelných nákladů poskytovatelem dotace je následující:

Tabulka č. 6
Sportovní centrum Želva

Cena celkem (v tis.)

Úprava škvárového hřiště (hřiště s umělou trávou,
běžecká tartanová dráha s doskočištěm

20.226

Osvětlení hřiště s umělou trávou

1.900

Dětské hřiště u základní školy

2.823

Víceúčelová sportovní plocha u ZŠ

1.034

In -line dráha a cyklostezka za ZŠ

4.528

Cena stavby celkem

30.511

Obrázek č. 16

Obrázek č. 17
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Sokolovna Tělocvičné jednoty Sokol
Budova Sokolovny patří mezi nejstarší veřejné budovy ve městě. Byla postavena a otevřena
v roce 1921. Svému účelu tj. cvičení, kulturní činnosti, později i promítání kina, sloužila do
roku 1948 a pak ještě několik let jiným tělovýchovným spolkům. Pak byla využívána jako
sklad s. p. Domácí potřeby. Po roce 1989 byla vrácena Sokolu a po částečné rekonstrukci v r.
1992 se zde začalo opět cvičit. K tělocvičně o rozměrech 11 x 21 m patří šatna, jeviště,
místnost pro uložení nářadí, kancelář, WC. Sklepní prostory pod jevištěm jsou využívány jako
posilovna pro oddíl silového trojboje. V tělocvičně se během týdne vystřídají oddíly rodičů
s dětmi, mladší žactvo, starší žactvo, muži, cvičení Tai-chi, to vše patřící pod TJ Sokol. Mimo
to si tyto prostory pronajímají ke cvičení oddíly aerobiku a parkuru pro děti.

3.10

Tělocvična v základní škole

Na základě nájemní smlouvy lze využívat veřejností tělocvičnu v budově základní školy. Ať už
se jedná o organizované spolky či neorganizované skupiny sportovních fandů.

3.11

Cyklostezky a in-line dráha

Ke sportovně rekreačnímu využití určitě přispívá vybudovaná infrastruktura cyklostezek
v těsné blízkosti intravilánu města navazující na síť moravské vinařské stezky.
Cyklostezka do Hodonína vede lesem rovnoběžně se silnicí druhé třídy číslo 431, po levé
straně této silnice přes Hodonínskou doubravu a sousedí bezprostředně s lesním porostem.
Na tělese bývalé železniční tratě z Mutěnic přes Dubňany do Kyjova je vybudovaná další
cyklostezka.
In-line dráha a cyklostezka byla zrealizovaná v rámci projektu Sportovní centrum Želva a tato
kopíruje okraj lesa od základní školy na dolní konec k ul. Luční.

Z přehledu sportovní vybavenosti ve městě Dubňany v předcházejícím textu je zřejmé, že
podmínky pro sportovní vyžití občanů jsou široké.
Všechna výše uvedená sportovní hřiště a zařízení jsou v majetku města a nachází se v těsné
blízkosti. Spolu pak tvoří ucelený komplex, který umocňuje přítomnost lesa. Poskytuje sportovní a
rekreační vyžití všem věkovým skupinám. Nabízí neformální aktivity pro širokou veřejnost: děti
předškolního věku, školního věku, mládež, rizikové skupiny mládeže (inklinující k drogově
závislým). Vybudovaná sportovní infrastruktura zaručuje dobré podmínky využití volného času
dětí a mládeže a také přispívá k lepšímu komfortu sportovního vyžití.
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4. Stanovení oblastí podpory sportu, cílů a plánů v oblasti sportu
Plán rozvoje sportu v obci vymezuje oblasti podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města.
Město ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro rozvoj sportu, zejména
a)
zabezpečením rozvoje sportu pro všechny, zejména pro děti a mládež,
b)
zabezpečením přípravy sportovních talentů,
c)
zajištění výstavby, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a jejich poskytování pro sportovní činnost občanů.
Přičemž je důležitá oblast kontroly efektivnosti vynaložených veřejných zdrojů, kontrola účelného
využívání sportovních zařízení a zabezpečení finanční podpory sportu z rozpočtu města. Součástí
plánu je určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu k zaručení kvality
poskytovaných služeb v oblasti sportovního vyžití ve městě Dubňany.
Cílem je vytvoření a udržení kvalitních podmínek v oblasti sportu a využití všech sportovišť a
sportovních zařízeních v majetku města.

5. Přístupy a formy města k naplnění stanovených priorit
Město Dubňany žijí velmi bohatým společenským, kulturním a sportovním životem. Dle informací
z webu www.justice.cz, kde se musí spolky povinně registrovat, má v názvu spolku uvedené místo
působení tedy „...Dubňany“ 27 spolků. Z registrace není zřejmé, zda všechny zde uvedené jsou
aktivní, zda dále vyvíjí svou činnost. Mnoho z nich se zaregistrovalo z důvodu možností získávání
dotací ať už od města, kraje nebo ministerstev. Na webu města www.dubnany.eu je uvedeno dalších
7 sportovních a 15 kulturních a zájmových spolků. Připočítáme-li k tomu 6 spolků výše neuvedených,
ale vedených v seznamu finančně podpořených spolků městem, dostáváme se k informaci, že naši
občané se aktivně sdružují v 55 spolcích.
Město Dubňany přispívá na činnost a provoz více než 30 spolkům ve městě. Formou veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, město na základě příjemcem podané individuální žádosti poskytuje
finanční prostředky na stanovený účel, na který si spolek finance žádá.
Město aktivně podporuje nadané děti, kterým sociální situace rodičů nedovolí rozvíjet jejich
talentové schopnosti v celé možné šíři. Za tímto účelem zvýšení motivace město plánuje poskytovat
odměny či stipendia dětem, které se umístí v nadokresních soutěžích.
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6. Plán investic do rozvoje sportu
Seznam plánovaných investičních akcí

předpokládaný
rok realizace

 Lesní cesty v okolí základní školy – zpevněné povrhy
 Cyklostezky, případně zpevněné cesty Horní huť - Šidleny
(v rámci našeho katastru)
 Cyklostezka Dubňany – Ratíškovice
 Včelínek – sportovní a odpočinková zóna
 Odpočinková zóna u rybníka Močidla
 Dětská hřiště (dolní konec, vrchní konec)
 Koupaliště – rekonstrukce velký bazén
 Chlorovna koupaliště – včetně stavebních úprav
 Rekonstrukce budovy na sportovním areálu
 Rekonstrukce kotelny a rozvodů topení na hale Želva
 Modernizace zařízení haly Želva
 Sportovně rekreační krytý bazén do objemu 100 m3
 Mobilní kluziště
 Vybudování překážkové dráhy pro hasičský sport
 Vybudování střelnice

2021
2022
2022
2021
2019
2020-2021
2019-2020
2020
2020-2021
2019-2020
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2020
2020-2024

předpokládané
výdaje
6 mil.Kč
5 mil.Kč
18 mil.Kč
2 mil.Kč
2 mil.Kč
5 mil.Kč
5 mil.Kč
2 mil.Kč
5 mil.Kč
4 mil.Kč
4 mil.Kč
4 mil.Kč
4 mil.Kč
0,5 mil. Kč
4 mil. Kč

7. Financování sportu
Město pozitivně přistupuje k financování sportovní infrastruktury a k finanční podpoře činnosti
spolků působících ve městě.
V rámci rozpočtu Města Dubňany jsou každoročně rozpočtovány ve výdajích nemalé finanční částky
na zabezpečení sportu ve městě.
Tabulka č. 7

Čerpání rozpočtu v oblasti sportu v letech 2015 – 2019:

Dotace spolkům
sportoviště
sport. ocenění
Celkem

2015
1 414 000 Kč
170 000 Kč
10 000 Kč
1 594 000 Kč

2016
1 166 000 Kč
76 000 Kč
10 000 Kč
1 252 000 Kč

2017
1 267 000 Kč
1 116 000 Kč
10 000 Kč
2 393 000 Kč

2018
rozpočet 2019
1 347 000 Kč
1 100 000 Kč
171 000 Kč
860 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
1 528 000 Kč 1 970 000 Kč

V roce 2017 byla vybudována odpočinková zóna s dětským hřištěm a fitness hřištěm na sídlišti ul.
Hornická mezi čp. 1007 a 1008 (vedle obchodu COOP) v hodnotě téměř půl milionu korun. Dalšího
půl milionu korun bylo použito na pořízení nové trávy na travnatém fotbalovém hřišti.
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Tabulka č. 8

Dotace sportovním spolků v roce 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33

Název organizace
SSK-Avzo Dubňany p.s.
Český svaz včelařů
DRMOLICE, z.s.
DNS Dúbravěnka
F.A.T.R., z.s.
Spolek Senior Dubňany
FK Baník
Tenisový klub
MSKS, Kynologický klub
Moravský rybářský svaz
Mužáci Dubňany
Mykologický kroužek
Základní org. ČZS Dubňany 1
NS Dúbrava
PETROV-DUBŇANY
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub stolního tenisu
SK Kuželky Dubňany
Prunus Moraviae
JUNÁK - český skaut
Tělocvičná jednota Sokol
Český svaz chovatelů
Kradlov sobě
Hornický spolek
Swingteam
Dubňanský fotoklub
Sboreček Dubňany
Centr.pro rodinu KNOFLÍČEK
Dubňanští houbaři
Basketbal Dubňany, z.s.
Spolek vinařů Dubňanská hora
Spolek Přátelé kynologie
CELKEM všechny spolky v
Dubňanech

přiděleno
čerpáno
5 000
6 000
10 000
90 000
150 000
29 000
250 000
20 000
15 000
20 000
25 000
8 000
4 000
91 000
45 000
40 000
110 000
150 000
7 000
65 000
60 000
35 000
8 000
6 000
10 000
3 000
10 000
7 000
6 000
60 000
9 976
15 000

celkem
dotace pro sportovní spolky
17 spolků
celkem
dotace kulturním a zájmovým
16
spolkům
ostatních
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5 000
6 000
10 000
90 000
150 000
28 667
250 000
20 000
15 000
19 841
25 000
8 000
4 000
88 881
45 000
40 000
110 000
150 000
7 000
65 000
60 000
35 000
8 000
6 000
9 580
3 000
10 000
7 000
6 000
60 000
9 976
15 000

1 369 976

1 366 945

1 029 000

1 028 421

340 976

338 524
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Zaměření některých spolků je na hranici sportovní a zájmové činnosti, obojí však zajišťuje sociální a
společenské kontakty a tak stejně jako sportování přispívá ke zdravému životnímu stylu. Bohatá
spolková činnost tedy jako celek prospívá městu a jeho obyvatelům.

Finanční podpora určená sportovním spolkům je ve výši téměř 75% z celkové částky dotací
poskytnutých každoročně z rozpočtu města všem žádajícím spolkům.
Financování sportu se děje také prostřednictvím příspěvku na provoz příspěvkové organizaci města
TS Dukos Dubňany. Ta má ve zřizovací listině jako hlavní účel a předmět činnosti mimo jiné také
zabezpečení veřejně prospěšných služeb včetně sportovišť, jejich údržbu a opravy jako i u jiných
nemovitostí, které má ve správě.

Také schválený střednědobý výhled rozpočtu města, sestavený dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, počítá do budoucnosti s výdaji na položce tělovýchova
a zájmová činnost – usnesení ZM č. 3/II/18:
Tabulka č. 9
Výhled 2020
Tělovýchova a zájmová činnost

2 500 000 Kč

23

Výhled 2021
2 650 000 Kč

Výhled 2022
2 700 000 Kč
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8. Závěr
Město Dubňany se dá hodnotit jako město s nadprůměrnou občanskou vybaveností. Nachází se zde
dvě mateřské školy, základní škola, základní umělecká škola, zdravotnická zařízení, pošta, městské
koupaliště, sportovní hala, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, 15 větších i menších dětských hřišť,
dvě odpočinkové zóny, 6 sportovních hřišť, městská knihovna, přírodní amfiteátr, sběrný dvůr.
Podnikatelskými aktivitami jsou zajištěny veškeré služby pro občany (např. obchody se smíšeným
zbožím, restaurace, kosmetické služby, kadeřnictví, trafika, květinářství a mnoho dalších). Průběžně
každý rok jsou vybudovávány nové nebo opraveny stávající chodníky a parkovací místa po celém
městě.
Z celého textu je zřejmé, že město Dubňany vynakládá nemalé finanční prostředky na vybudování
nových sportovních infrastruktur a zajišťuje jejich důsledné opravy. Zajišťuje financování sportovního
vyžití občanů města Dubňany prostřednictvím spolků.
Je kladen důraz na udržování a rozšiřování zelených ploch. V současné době se realizuje projekt
revitalizace zeleně. Díky tomu má město velmi upravený vzhled a můžeme jej proto charakterizovat
jako město čisté, moderní a současné.
Plán rozvoje sportu je zpracován v souladu s výše uvedenými strategickými plány, s právními
předpisy a legislativními podmínkami. Zohledňuje prostředí, zvyklosti místních občanů a kulturní
charakteristiky města a jeho okolí.
Cílem plánu je obecně podpořit podmínky pro sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu v obci. Zabezpečit občanům ochranu a rozvoj zdraví formou dostatku
možností pohybových aktivit.

Plán rozvoje sportu ve městě Dubňany je otevřený dokument, který se bude průběžně aktualizovat.
Rada města Dubňany projednala Plán rozvoje sportu Města Dubňany na období 2019 – 2024 na 11.
schůzi dne 22. 5. 2019, usnesení číslo 2/11/19.
Rada města na 23. schůzi dne 23. 10. 2019 usnesením číslo 13a/23/19 schválila doplnění Plánu
rozvoje sportu města Dubňany na období 2019 – 2024 a usnesením číslo 13b/23/19 doporučuje
Zastupitelstvu města Dubňany ke schválení.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách města www.dubnany.eu a je také dostupný
ve fyzické podobě na Městském úřadu Dubňany.

V Dubňanech dne 25. 10. 2019

František Tříska, v.r.

Renata Prokopenková, v.r.

starosta města

místostarostka města
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