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I. ÚVOD
Plán rozvoje sportu v obci Otvice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem,
který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje
sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a vymezit způsob financovaní podpory sportu
v obci.

II. 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, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití,
organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení
zdravotní i psychické kondice.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, vzniklé za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Sport dětí a mládeže – Pohybové aktivity v rámci předškolní či školní výuky (výchovně vzdělávacího
programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních
prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a
vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní infrastruktura – Objekty, pozemky, vodní plochy, budovy a jejich soubory, které slouží
výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Úkolem obce je vytvářet podmínky pro rozvoj
sportu, zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržovat a provozovat svá sportovní zařízení, a také
zabezpečovat finanční podporu ze svého rozpočtu.
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III. OBEC
Poloha
Obec Otvice se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji a administrativně
spadá do správního obvodu ORP Chomutov. Nachází se 3,3 kilometry severovýchodně od Chomutova
a 2 kilometry jižně od Jirkova v nadmořské výšce 323 metrů. Katastrální území obce má rozlohu 530
ha. Otvice lze zařadit do území podkrušnohorské oblasti. Tato oblast představuje ucelené území
pánevního charakteru, které se nachází na úpatí Krušných hor a dále ve vnitrozemí navazuje na
zemědělskou oblast Žatecka. Protéká jimi Otvický potok, nazývaný také Hutní, napájený odtokem ze
tří rybníků.
Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2020 (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2020
Nadmořská výška (m n.m.)
části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starostka
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem
PSČ
Dobrovolný svazek obcí

Otvice
Obec
530
690
323
Otvice
Otvice
Školní 95, 431 11 Otvice
Aneta Hutyrová
Česká republika
Severozápad
Ústecký kraj
Chomutov
Otvice
Chomutov
Jirkov
431 11
DSO Chomutovsko

Demografická situace:
Při sčítání lidu v roce 1921 žilo v obci 1154 obyvatel (z toho 570 mužů), z nichž bylo 23 Čechoslováků,
1121 Němců a deset cizinců. Kromě tří evangelíků a dvou lidí bez vyznání patřili k římskokatolické
církvi. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla obec 1405 obyvatel: 66 Čechoslováků, 1325 Němců,
jednoho příslušníka jiné národnosti a třináct cizinců. Výrazně převažovala římskokatolická většina, ale
24 lidí se hlásilo k evangelickým církvím, čtyři k církvi československé, tři k izraelské, pět k jiným
neuvedeným církvím a 59 lidí bylo bez vyznání. Po skončení druhé světové války bylo německé
obyvatelstvo odsunuto do Německa. Prvních 67 rodin muselo odejít již 7. srpna 1945. Poslední Němci
odešli 26. října 1946.
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V roce 1971 byl počet obyvatel obce Otvice přibližně 886. Poté byl zaznamenán mírný pokles až do
roku 1984. Do roku 1986 vzrostl počet obyvatel na přibližně 840, poté začal opět mírně klesat do
roku 1990, kdy bylo v obci celkem 748 obyvatel. V roce 1991 počet obyvatel klesl téměř o třetinu
oproti minulému roku a to na 472 obyvatel. V roce 2000 přesáhla obec hranici 500 obyvatel. Od roku
2001 počet opět mírně stoupal až do roku 2021, kdy bylo v obci 697 obyvatel.
Na začátku roku 2021 žilo v obci 697 obyvatel. V poměru počtu mezi muži a ženami převládají mezi
obyvateli muži. K 1. 1. 2021 bylo v obci celkem 353 mužů a 344 žen.
Spolkové činnosti a organizace v obci
Mezi organizace a spolky patří mateřská škola U Berušek, Sdružená obec Baráčníků Otvice, turistický
oddíl Tuláci a TJ Sokol Otvice. Obec s nimi spolupracuje, přispívá finančně na jejich činnost, nebo
podporuje finančně či materiálně akce, které pořádají. Dále Obec informuje své občany o konání
jednotlivých akcí na svých webových a facebookových stránkách, pomocí aplikace v mobilních
telefonech a na obecní vývěsce.
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Otvice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb
do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad je výkonným orgánem obce, starostu v době
nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není členěn na odbory. Obec zaměstnává
celkem 6 – 8 osob na hlavní pracovní poměr podle potřeby (úřad, obchod, údržba).
Obec Otvice je členem dobrovolného svazku Chomutovsko, Svazu měst a obcí ČR a Severočeského
sdružení obcí. Dále navázala partnerství se slovenskou obcí Bruty.

IV. ÚLOHA OBCÍ V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky
pro sport, zejména:
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a poskytují
je pro sportovní činnost občanů,
 kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obce mají povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťovat jeho provádění.
Plán rozvoje sportu obce by měl dle § 6a odst. 2 výše zmíněného zákona o podpoře sportu obsahovat
především:
 vymezení oblasti podpory sportu,
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stanovení priorit v těchto oblastech podpory,
opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce,
určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Dalšími legislativními předpisy a strategickými dokumenty evropského nebo národního charakteru, ze
kterých Plán rozvoje sportu vychází, jsou mimo jiné:
 Bílá kniha o sportu, Brusel (2007),
 Evropská charta sportu, Rada Evropy (1992),
 Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, Evropská komise (2008),
 Koncepce podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, MŠMT (2016),
 Koncepce státní podpory sportu v České republice, MŠMT (2009),
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném,
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

V. SOUČASNÝ STAV
TJ Sokol Otvice
Tělovýchovná jednota Sokol Otvice je amatérský fotbalový klub hrající Okresní přebor
Chomutov, kam postoupil v sezóně 2010/2011. Právní formou se pak jedná o sdružení.
Aktuálně se klub nachází ve skupině mužů východ na první pozici a navázal tak na
loňskou sezónu, kterou zakončil rovněž na prvním místě.
Fotbalový klub má své zázemí v dlouhodobém pronájmu na fotbalovém hřišti v ulici U hřiště, které se
nachází na pozemcích obce Otvice. Součástí areálu jsou fotbalové kabiny, sociální zařízení a klubovna.
Obec zajišťuje údržbu a případné opravy hřiště včetně příslušenství. Na zlepšování stavu a kvality
herní plochy se podílí i samotný TJ Sokol Otvice, který získává od obce finanční příspěvek sloužící na
vybrané činnosti klubu.
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Hřiště v obci
V obci se nachází dvě dětská hřiště a jedno menší v areálu Mateřské školky. Obec zajišťuje
pravidelnou údržbu, drobné opravy a dbá i na provedení pravidelných revizí všech herních prvků na
hřištích.
První z nich se nachází v samotném centru obce a neslouží pouze dětem. Vybudováno bylo v roce
2009 za finanční podpory několika soukromých firem, a také občanů obce Otvice. Jedná se o
multifunkční hřiště, kde se mimo jiné nachází pískoviště, různé herní prvky a kurt s umělým
povrchem, který lze využít pro různé sporty, např. tenis, nohejbal, aj. Obec nabízí možnost pronájmu
vybavení jako je síť, balóny, tenisové rakety aj. Rezervaci kurtu si mohou občané provést jednoduše
na webových stránkách obce. Toto hřiště je pravidelně využíváno i dětmi z mateřské školky.
Druhé hřiště je umístěno v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Zde se nachází několik herních prvků,
které jsou pro děti velice atraktivní např. lanová dráha a různé typy prolézaček. Toto hřiště bylo
vybudováno v roce 2010 za finanční podpory Ústeckého kraje.
Všechny herní prvky nacházející se na hřištích podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí
smysluplné trávení volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Jejich účelem je i snížení
rizika kriminality, zvýšení atraktivity obce pro obyvatele i jiné návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti
od 3 do 15 let, jejich rodiče a prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a rozšíření
aktivit dětí.
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VI. VIZE A PRIORITY
Sport dětí a mládeže – 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 způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
Sport pro všechny – Jedná se o organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo
pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného
času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Sportovní infrastruktura – Sportovní infrastruktura je jednou ze základních podmínek provozování
většiny sportovních aktivit. Není přitom v silách jednotlivých organizací, spolků či sdružení, aby sami
zajistily dostatek finančních prostředků a pracovních sil k jejich provozování, údržbě, rozvoji. Tady je
nezastupitelné místo obce, která finančně i technickými a lidskými zdroji pomáhá sportovní
infrastrukturu udržovat v patřičném stavu odpovídajícím aktuálním potřebám. V Otvicích je obec
hlavním v péči o všechna sportoviště na jejím území.

VII. POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Obec Otvice podporuje na celém svém území zájem o sport jako samozřejmou součást zdravého
životního stylu.
Priorita - Sport dětí a mládeže
Cíl:
 Podnícení zájmu o sport
 Vypěstování 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
Záměry:
 Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
 Podpora TJ Sokol Otvice a podpora činnosti mateřské školy
 Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel
 Příprava a realizace nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže v souladu s
potřebami obce (oplocení dětského hřiště u fotbalového hřiště a jeho doplnění o nové herní
prvky)
Priorita - Sport pro všechny
Cíl:
 Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie žijící na území obce
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Záměry:
 Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život
 Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel
 Příprava a realizace projektů zaměřených na sport pro všechny v souladu s potřebami obce
Priorita - Sportovní infrastruktura
Cíl:
 Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci,
která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry:
 Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury
 Údržba a modernizace sportovní infrastruktury
 Příprava a realizace nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti rozpočtu
a případných dotací (demolice stávajících kabin na fotbalovém hřišti a výstavba nových,
obnova povrchu a oplocení kurtu na hřišti v centru obce, úprava centra obce v těsné blízkosti
multifunkčního hřiště, vybudování dalších specifických hřišť)

VIII. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
 Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení
 Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
b) poskytovaná v rámci zásad pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti
kultury a sportu
2. Nepřímá podpora
 Údržba stávajících sportovních zařízení
 Propagace sportovních akcí
 Organizační zajištění sportovních aktivit

IX. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Otvice bude průběžně aktualizován.
Plán rozvoje sportu obce Otvice byl schválen Zastupitelstvem obce Otvice dne 18. 10. 2021
usnesením č. XXIV/7 a je také zveřejněn na webových stránkách obce www.otvice.cz nebo je
dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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