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1. Úvod 

Plán rozvoje sportu v obci Kamenné Žehrovice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
především s ohledem na jeho novelizaci zákonem č. 230/2016 Sb. Plán podpory 
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit nebo doplňovat v závislosti 
na prioritách a potřebách obce. Cílem tohoto plánu je podpořit sportovní činnost 
dětí, mládeže i dospělých občanů, vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity a 
poskytnout pro rozvoj sportu finanční podporu, 
 

2. Sportovní spolky a oddíly působící v obci 
V obci Kamenné Žehrovice působí následující spolky, oddíly či fyzické osoby, které 
se zaměřují na sportovní činnost. 
SK Kamenné Žehrovice, z.s. – oddíl kopané 
Tělocvičná jednota Sokol 
LMK 205 Kamenné Žehrovice  - modelářský klub 
SAM 95 Bohemia z.s.- modelářský klub 
MARATON KLUB KLADNO z.s. – pořádání žehrovického kalspotkrosu 
 

3. Přehled sportovní vybavenosti 
SK Kamenné Žehrovice z.s. – fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, šatny, 
technické zázemí 
LMK205 Kamenné Žehrovice – technické zázemí v budově ZŠ  
SAM95 Bohemia z.s. – technické zázemí v budově ZŚ 
MARATON KLUB KLADNO  
Dětské hřiště u Dělnického domu – volejbalový kurt 
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Sál Dělnického domu – slouží jako tělocvična pro účely ZŠ a sportovní kroužky 
Dětské hřiště pod MŠ -  workoutové hřiště, fitness prvky 
Dětský koutek u fotbalového hřiště 
 
Sportovní areály jsou primárně využívány jednotlivými uživateli na základě 
uzavřených smluv. Dostupnost dětem a mládeži zajišťují uživatelé nebo jejich 
vlastníci. Dětská hřiště, workoutové hřiště, fitness prvky jsou volně přístupná. 
 

4. Vize 
Obec Kamenné Žehrovice má zájem neustále podporovat uspokojování 
sportovních potřeb jako součást zdravého životního stylu a výhledově bude i nadále 
vytvářet občanům možnosti k rozvíjení schopností a dovedností ve sportovní 
oblasti. 
 

5. Priority 
 
SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže, je to výchovný prostředek a 
účinná forma prevence pro jejich správné chování. Slouží zejména k potlačení 
sociálně-patologických jevů, a to především u dospívající mládeže. 
 
 
SPORT PRO VŠECHNY 
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný a sportovní volnočasové 
aktivity budou umožňovány všem vrstvám obyvatelstva. 
 
 
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 
Prioritou bude monitorování stavu zařízení ve vlastnictví obce, jeho pravidelná 
revize a údržba a dle potřeby příprava nových projektů zaměřených na sport pro 
všechny. 
 
 

6. Finanční podpora sportu 
 
Současný stav 
Obec se finančně spolupodílí na financování rozvoje sportu. Podílí se formou 
přímých investic do sportovních zařízení, ale podporuje jednotlivé sportovní 
subjekty formou každoročních dotací z rozpočtu obce, na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv. 
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Budoucí stav 
 
- Přímá finanční podpora sportu z rozpočtu obce 
- Finanční podpora na provoz spolků a oddílů či jednotlivých fyzických osob 

zabývajících se sportovní činností 
- Opravy sportovních zařízení, nákup a dovybavení sportovních zařízení ve 

vlastnictví obce 
- Budování nových sportovních zařízení – venkovní sportoviště v areálu základní 

školy, víceúčelové volnočasové sportoviště na Mírovém náměstí, revitalizace 
dětského koutku u fotbalového hřiště. 

 
 
         Finanční prostředky pro rok 2023 
 
           Pro rok 2023 byly z rozpočtu obce určeny finanční prostředky na podporu sportu   

v obce ve výši  200 000 Kč. Dále pak částka 500 000 Kč na projektovou doku- 
mentaci na nové sportoviště v areálu ZŠ. 
 
V dalších letech budou alokovány finanční prostředky dle možností obce při návrhu 
schvalování rozpočtu obce. 

 
 

7. Závěr 
 
Plán rozvoje sportu obce Kamenné Žehrovice se zveřejňuje na webových stránkách 
obce www.kamennezehrovice.cz nebo je dostupný v listinné podobě na Obecním 
úřadu v Kamenných Žehrovicích. 
 
Plán je v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje obce Kamenné 
Žehrovice na období 2021-2028. 
Plán rozvoje sportu byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce Kamenné Žehrovice dne xxxxx, usnesením č.xxxx 
 
 
 
 
Lenka Husariková       
starostka obce Kamenné Žehrovice                                                                                      
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