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1. Úvod 
 

Město Osečná v samostatné působnosti vytváří podmínky pro sportovní vyžití obyvatel, a to zejména 

zabezpečováním rozvoje sportu pro všechny občany města. Zajišťuje udržování a provozování 

sportovních zařízení v majetku města, kontroluje účelné využití sportovních zařízení, zabezpečuje 

finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Plán rozvoje sportu pro město Osečná je zpracován v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podpoře sportu“) a v 

návaznosti na Program obnovy venkova města Osečná. 

Jedná se o otevřený dokument, který lze upravovat dle priorit a potřeb města. Hlavním cílem plánu 

rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování pro podporu sportu 

ve městě. 

 

2. Základní pojmy 
 

Terminologie ve sportu je rozmanitá a výklad jednotlivých pojmů nemusí být totožný, proto je potřeba 

definovat několik základních pojmů, které jsou převzaty z právních předpisů a odborné literatury. 

 

Sport - pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou 

měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. 

Masový sport – hlavní cíl zábava. 

Sport pro všechny - sport pro zdraví, jehož cílem je upevňování aktivního zdraví a další pozitivní 

hodnoty lidského života působením rozmanitých rekreačních pohybových aktivit. 

Výkonnostní sport – cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, realizovaných na bázi 

amatérské. 

Výchovně-vzdělávací funkce sportu – podporuje rozvoj pohybových schopností a dovedností, 

pohybové výkonnosti a tělesné zdatnosti. 

Systém sportu – je tvořen systémem výběru mládeže, systémem sportovního tréninku a systémem 

soutěží. 

Tělesná výchova a sport na školách – je chápána jako pohybová aktivita v rámci školní výuky 

(výchovně vzdělávacího programu) a veškerých navazujících zájmových soutěžních i nesoutěžních aktivit 

organizovaných školou či školským zařízení. Cílem je pohybová všestrannost a vytvoření pozitivnímu 

vztahu ke sportu. 

Spolky a pobočné spolky – jednotlivé právní subjekty, které zajišťují a provozují sport a pohybové 

aktivity občanů. 
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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 z jiných předpisů 

odbornou kvalifikaci. 

Komise pro mládež a sport – poradní organ zastupitelstva města. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní 

činovnici podílející se na sportovních činnostech ve městě. 

 

3. Povinnosti města stanovené zákonem 

Zákon o podpoře sportu stanovuje úkoly městu, které v samostatné působnosti vytváří podmínky pro 

rozvoj sportu. Jedná se zejména o: 

- zabezpečení rozvoje sportu pro všechny - zejména pro mládež, včetně zdravotně postižených 

občanů, 

- zajištění výstavby, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a jejich 

poskytování pro sportovní činnosti občanů, 

- kontrolování účelného využívání sportovních zařízení, 

- zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu, 

- zpracování plánu rozvoje sportu pro své území a následně zajištění jeho provádění. 

 

4. Město Osečná 

Poloha města 

Město Osečná se nachází v okrese Liberec v Libereckém kraji. Osečná leží na 50°42' severní šířky a 

14°55' východní délky ve výši 379 m nad mořem na jižní straně Ještědského pohoří a na pokraji Ralské 

pahorkatiny. Město spadá do působnosti ORP Liberec. Má rozlohu 2806,25 ha na katastrálních územích 

Osečná, Lázně Kundratice, Druzcov, Kotel, Chrastná a Zábrdí u Osečné.  

Obr. č. 1 – Umístění města na mapě 

       Zdroj: maps.google.cz 
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Demografická situace  

Osečná se počtem obyvatel řadí mezi malé města v rámci území. V Osečné žilo k 31. 12. 2018 

celkem 1 103 obyvatel. Průměrný věk občanů byl 44,39 let. Za posledních deset let došlo k nárůstu počtu 

obyvatel, město se oproti stavu z roku 2008 rozrostlo o 8 % obyvatel.  

 

Graf č. 1 – Počet obyvatel města Osečná v letech 2008 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Počet obyvatel muži / ženy města Osečná v letech 2008 - 2018 
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Graf č. 3 – Přehled počtu narození / úmrtí ve městě Osečná v letech 2008 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Přehled věkového složení města Osečná v letech 2008 - 2018

Ve městě se projevuje trend stárnutí obyvatelstva, tedy stav, kdy nejstarší složka obyvatelstva 

převažuje nad tou nejmladší. Trend stárnutí nastal v roce 2013, kdy došlo k nárůstu složky seniorů nad 

dětskou složkou. Při podpoře především mladých rodin by se měl tento trend ve městě stabilizovat. 
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 Tab. 1 – Základní informace o městě 

SOUHRNNÉ INFORMACE 

Název  Osečná 

Status  Lázeňské město 

První písemná zpráva (rok) 1350 

Rozloha (ha)  2806,25 

Počet obyvatel k 1. 1. 2018  1 128 

Nadmořská výška (m.n.m.)  379 

části obce  
Osečná, Lázně Kundratice, Chrastná, Druzcov, 

Kotel, Zábrdí, Vlachové 

Katastrální území  
Osečná, Lázně Kundratice, Chrastná, Druzcov, 

Kotel, Zábrdí u Osečné 

Adresa městského úřadu  Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná 

NUTS I (stát)  Česká republika  

NUTS II (region soudržnosti)  Severovýchod  

NUTS III (kraj)  Kraj Liberecký 

NUTS IV (okres)  Liberec  

NUTS V (obec)  Osečná 

Obec s rozšířenou působností (ORP)  Liberec 

PSČ  463 52  

Dobrovolný svazek obcí  
DSO Mikroregionu Podralsko 

DSO Mikroregionu Podještědí 

Místní akční skupina (MAS)  LAG Podralsko z.s. 
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5. Současný stav 

 
Sportovní politika města Osečná vychází z jeho historie a potřeb. Město se podílí na financování 

sportu tak, aby byla snížena finanční bariéra a zajištěna vyšší dostupnost sportu všem občanům. 

Každoročně město poskytuje ze svého rozpočtu dotace na veřejně prospěšné činnosti, akce a volnočasové 

aktivity, které jsou provozovány na území města a zároveň jsou určeny široké veřejnosti. Jedná se 

především o podporu mládeže. Dotace jsou poskytovány účelově, tzn. na konkrétní aktivity a akce a 

jejich využití je kontrolováno v souladu s platnou legislativou, neboť poskytnutí dotace je považováno za 

poskytnutí veřejné finanční podpory. Dále město ze svého rozpočtu poskytuje účelovou neinvestiční 

dotaci sportovnímu klubu SK Osečná, z.s. na činnost mládežnických a seniorských družstev SK a na 

spoluúčast na dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. 

Město Osečná vlastní sportovní areál, jehož součástí je travnaté fotbalové hřiště s navazujícími 

dvěma antukovými tenisovými kurty, jedním volejbalovým antukovým hřištěm a obslužným zázemím se 

sociálním zařízením - kabinami. Provoz tohoto sportovního komplexu zastřešuje sportovní klub SK 

Osečná, z.s.  

Město Osečná dále vlastní víceúčelové oplocené hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením 

v areálu ZŠ. Areál je doplněn o asfaltové multifunkční hřiště, herní prvky a čtyřlůžkové chatky. Hojně 

využívaná je taktéž tělocvična ZŠ se sociálním zázemím. Provoz sportovního zařízení a aktivity zajišťuje 

ZŠ a MŠ Osečná, příspěvková organizace. 

V Lázních Kundraticích a v Druzcově se rovněž nachází dvě dětská hřiště, která město vlastní a 

průběžně je udržuje a doplňuje. Všechny jsou veřejně přístupné bez omezení. Všechny herní prvky 

podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné trávení volného času v blízkosti 

bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko kriminality, zvyšují atraktivitu obce pro obyvatele i pro 

návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 14 let. 

 

Přehled stávající sportovní vybavenosti: 

- Sportovní areál na st.p.č. 218 (kabiny), p.p.č. 602/2 a 602/3 (fotbalové hřiště, tenisové kurty, 

volejbalové hřiště), vše v k.ú. Osečná 

- Víceúčelové hřiště s umělým osvětlením v areálu ZŠ na  p.p.č. 604/1 v k.ú. Osečná 

- Asfaltové multifunkční hřiště v areálu ZŠ na  p.p.č. 604/1 v k.ú. Osečná 

- Tělocvična ZŠ na st.p.č. 180 v k.ú. Osečná 

- Dětské hřiště na p.p.č. 1348/2 v k.ú. Lázně Kundratice 

- Dětské hřiště na p.p.č. 411 v k.ú. Druzcov 

- Skate-zařízení u obchodního domu na p.p.č. 68/19 v k.ú. Lázně Kundratice 

- Sportovní louka u Mlékárenského rybníka na p.p.č. 323/1, 323/3 a 324, vše v k.ú. Osečná 

- Síť cyklostezek č. 15, 25 
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6. Cíle v oblasti sportu stanovené městem Osečná 
Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl: 

- Iniciovat zájem o sport a vštěpovat dětem a mládeži potřebu masového sportu jako součást 

zdravého životního stylu. 

Plán: 

- Podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit v ZŠ a MŠ. 

- Podpora sportu a volnočasových aktivit jako výchovného prostředku a prevence sociálně-

patologických jevů. 

- Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.  

- Podpora sportovních akcí pro děti a mládež pořádaných spolky na území města.  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu a dotací. 

- Výstavba dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ. 

- Údržba stávajících dětských hřišť v Lázních Kundraticích a v Druzcově.  

 

Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl: 

- Zapojení obyvatel všech věkových kategorií do sportovních aktivit. 

Plán: 

- Iniciace pořádaní sportovních akcí.  

- Podpora akcí pořádaných spolky na území města. 

- Umístění nových Outdoorových fitness prvků se zaměřením na všechny věkové kategorie ve 

vhodné lokalitě 

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a dotací.   

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl: 

- Budování sportovní infrastruktury pro pohybové aktivity a rekreaci se záměrem podpory aktivního 

trávení volného času. 

Plán: 

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města, jejich případná modernizace 

v souladu s potřebami města.  

- Modernizace objektu kabin a úprava prostranství kolem nich. 

- Studie záložního víceúčelového hřiště s umělým povrchem a oválu pro ledaře nad fotbal. hřištěm. 

- Vybudování smíšení stezky pro pěší a cyklisty Osečná – Chrastná. 
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7. Organizovaný sport 

Nositelem organizovaného sportu ve městě Osečná jsou níže uvedené spolky, které se podílejí na 

organizování veřejně přístupných akcích, a to nejen sportovních, ale i kulturních a společenských. 

- SK Osečná, z.s. 

- TAISÓ Osečná, z.s. 

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Osečná 

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Druzcov 
 

SK Osečná, z.s.  

Sportovní klub SK Osečná, z.s. vznikl v roce 1978. Zakladatelem a prvním 

předsedou byl tehdy Václav Vaněk a jednatel Alois Kutra. Spolu s nimi to bylo ještě 

23 členů, kteří si postupně vybudovali zázemí (šatny, sprchy a klubovna), kde se 

scházeli několikrát týdně. Všechna sportovní odvětví byla tehdy zařazena do 

tělovýchovných jednot, proto i náš oddíl nesl název Tělovýchovná jednota Sokol 

Osečná. Až v roce 1993 valná hromada odsouhlasila nový název Sportovní klub 

Osečná. Tím se stali samostatným právním subjektem, který zajišťuje činnost svým oddílům. 

SK Osečná, z.s. v současné době sdružuje mládež i dospělé ve svých šesti sportovních oddílech – 

fotbal, florbal, volejbal, tenis, sport pro všechny a motosport. Ke své činnosti spolek využívá sportovní 

areál, tělocvičnu ZŠ a hřiště v areálu ZŠ. 

 

Tab. 2 – Počet členů SK Osečná, z.s. 

Oddíl SK Osečná, z.s. Dospělí Mládež Trenéři 

Fotbal 89 38 9 

Florbal 28 21 3 

Volejbal 16 15 1 

Tenis 9 - 1 

Sport pro všechny 38 - 3 

Motosport 10 1 1 

Celkem 265 členů  190 75  
 

Pozn.: Členská základna SK Osečná, z.s. k 31. 12. 2018 

Sportovní klub mimo své tradiční činnosti spoluorganizuje společenské akce s městem Osečná a 

samostatně pořádá sportovní klání spojená se společenskou akcí, jako jsou např. Osečenský Bivoj, 

Fotbalové utkání starých gard s mezinárodní účastí, Mistrovství republiky v ledové ploché dráze, vánoční 

fotbalový či Volejbalový turnaj atd. Členové SK vytvořili řadu dotačních projektů, např. zakoupení a 

provoz minibusu, úpravu fotbalového hřiště, výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem, 

výstavbu dětských hřišť v Lázních Kundraticích a Druzcově atd. Jednotlivé oddíly se věnují mládeži a 

nezapomínají ani na své stárnoucí členy. 
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TAISÓ Osečná, z.s. 

Spolek Taisó z.s. v Osečné oficiálně vznikl v r. 2017, ale již před tím působil 

jako neformální sdružení rodičů a dětí z Osečné a okolí. Nyní je samostatným 

právním subjektem se sídlem ve městě Osečná. 

Hlavní jeho náplní je sportovní a kulturní činnost zaměřená především na využití 

volného času dětí a navazování a upevňování vztahů s jejich rodiči a prarodiči. 

Stěžejní aktivitou je oddíl karate a pořádání akcí táborového typu. Ke své činnosti využívá jednak 

tělocvičnu ZŠ, jednak vlastní prostory klubovny. 

 

Tab. 3 – Počet členů spolku TAISÓ Osečná, z.s., oddíl karate 

Oddíl TAISÓ Dospělí Mládež Trenéři 

Karate 1 13 1 

Celkem 14 členů  1 13  
 

Pozn.: Členská základna oddílu karate spolku TAISÓ, z.s. k 31. 12. 2018 
 

 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Osečná 

Sbor dobrovolných hasičů Osečná byl založen roku 1882. Sdružení má 71 členů 

(k 31. 12. 2018). Zajišťuje nejen ochranu obyvatelstva před živelnými pohromami, ale 

členové pokračují v hasičských tradicích a organizují hasičský bál, dětský karneval, 

hasičské soutěže - Pohár starosty města Osečná a aktivně se podílí na zajištění 

sportovních a společenských akcích města. SDH taktéž zajišťuje v zimním období 

„bezpečné“ veřejné kluziště na asfaltovém multifunkčním hřišti v areálu ZŠ. 

Kroužek mladých hasičů „Plamínci“ Osečná vznikl v roce 2010. Kroužek patří pod SDH Osečná a 

má 22 členů a 5 instruktorek (k 31. 12. 2018). Scházejí se pravidelně každý čtvrtek v klubovně hasičské 

zbrojnice. Hlavní náplní kroužku je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany. Nedílnou součástí náplně 

pro dětskou aktivitu v kroužku je účast na sportovních soutěžích, v nichž mezi sebou soutěží jednotlivé 

kolektivy mladých hasičů z celého okresu a také účast v celostátní soutěži Plamen. Ke své činnosti 

kroužek využívá také tělocvičnu ZŠ a hřiště v areálu ZŠ. 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Druzcov 

Sbor dobrovolných hasičů Druzcov byl založen roku 1864, pravidelně se 

zúčastňuje okrskových soutěží okrsku Osečná. Sdružení má 16 členů (k 31. 12. 2018). 

Od roku 1976 mají hasiči z Druzcova k dispozici hasičskou zbrojnici, ve které se 

nachází i místní lidová knihovna. Hasiči jsou organizátory sportovního a kulturního 

dění v Druzcově a to již řádku let. 

 



Strana 10, celkem 10 

8. Školní sport 

Město Osečná je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osečná, 

příspěvková organizace, se sídlem Osečná, Školní 63. Žáci školy (216 dětí, k 31. 12. 2018) využívají pro 

hodiny tělesné výchovy vlastní tělocvičnu, venkovní asfaltové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým 

osvětlením - to lze využívat na malou kopanou, tenis, florbal, volejbal, házenou a další kolektivní sporty. 

Povrch hřiště – umělý polyuretan. Příspěvková organizace také využívá pro své aktivity sportovní areál v 

Osečné. 

 

9. Podpora sportu 

Město Osečná podporuje sport a sportovní aktivity pro všechny občany a bude i nadále vytvářet 

vhodné podmínky pro rozvoj masového sportu na svém území tak, aby se sport stal samozřejmou a 

přirozenou součástí každodenního života jako zdravého životního stylu. 

 

Formy podpory sportu: 

1. Přímá (finanční) podpora 

- rozpočtovaná v rámci rozpočtu města 

 

2. Nepřímá podpora 

- údržba, rozvoj a prezentace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města 

- zveřejňování pořádaných sportovních akcí 

- propagace sportovních akcí v místním tisku, webových stránkách města Osečná 

 

3. Využití dotačních programů 

 

10. Závěr 

Plán rozvoje sportu města Osečná pro období 2019 - 2026 je zveřejněn na internetových stránkách 

města Osečná, nebo je dostupný ve fyzické podobě na městském úřadě. 

Plán rozvoje sportu města Osečná pro období 2019 - 2026 byl projednán a schválen městským 

zastupitelstvem města Osečná dne 28. 1. 2019 Usnesením č. 5/2019. 

 

 

 

 

 

Jiří Hauzer       Helena Bušová 
 

starosta města       místostarostka  města 
 



Příloha č. 1 – Konkrétní záměry rozvoje sportovní infrastruktury ve městě Osečná 

 

Modernizace objektu kabin  

 

Současný stav: 

Sportovní kabiny jsou zázemím pro jednotlivé oddíly Sportovního klubu SK Osečná, z.s. (fotbal, florbal, volejbal, 

tenis, sport pro všechny, motosport). Klub se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostorami, které nesplňují 

hygienické a prostorové nároky. V současné době je objekt kabin tvořen dvěma šatnami, místností pro rozhodčího, 

sociálním zařízením a klubovnou. Celá budova pochází ze 70 let dvacátého století a tomu také odpovídá její současný 

technický stav. Stavba není zateplena, dochází k zatékání do objektu, neexistuje vytápění prostor (kromě klubovny - 

kamna na pevná paliva).  Prostory neumožňují využívání objektu více oddíly nejednou. 

Navrhované řešení: 

Realizací akce vznikne vyhovující a důstojné zázemí pro všechny oddíly SK Osečná i pro širokou sportující veřejnost. 

Především se jedná o rozšíření kabin o prostory sloužící k regeneraci po sportovních aktivitách (sauna), prostory pro 

novou posilovnu a vybudování společenské místnosti pro společné setkávání. Výraznou změnou bude také oddělní 

šaten pro mládež od dospělých.  

 

Současný stav 

 

 

Studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úprava prostranství před kabinami 

Cílem úpravy je především: 

- kultivovaná plocha parkoviště v rámci sportovního areálu 

- umístění parterových a reklamních prvků 

 

Dopravní řešení: 

Oboustranné stání kolmé a podélné navazuje na slepou odbočku z komunikace v ul. Školní, řešení zahrnuje vjezd na 

parkoviště a odstavný pruh pro BUS. Kapacita parkoviště 10 parkovacích míst pro OA a jedno volné místo pro otáčení 

aut. U vjezdu na parkoviště je umístěna závora a zahrazovací sloupky oddělující prostor pro pěší. 
 

Parter: 

Zpevněná plocha je materiálově členěna na plochy komunikace, stání a chodníku. Do chodníku při západní straně 

jsou osazeny prvky VO a banneru. Na východní straně je u kraje zpevněné plochy navržena opěrná zídka, za níž 

pokračuje travnatá plocha. V travnaté ploše jsou umístěny stožáry s vlajkami, objekt loga SK (řečnické podium se 

schody), infopanel, stávající skruž a stávající lampa. Na jižní straně chodníku je umístěn stojan na kola.  
 

Zeleň: 

Na hranici s parc. č. 577/2 u plotu je navržena linie keřovité zeleně jako vizuální bariéra. 

 

Současný stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie  



Automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti 

Popis řešení: 

Fotbalové hřiště bude zavlaženo čtyřiadvaceti výsuvnými rotačními postřikovači. Osm postřikovačů s celokruhovou 

výsečí bude umístěno v hrací ploše, šestnáct postřikovačů s půlkruhovou nebo čtvrtkruhovou výsečí pak na obvodu 

hrací plochy za postranní a brankovou čarou mimo hrací plochu. Postřikovače budou rozděleny po dvou do dvanácti 

sekcí. Každá dvojice bude ovládána elektromagnetickým ventilem., který na impuls z ovládací jednotky otevírá a 

uzavírá přítok vody. Elektromagnetické ventily budou umístěny po dvou, v šachtách s plastovým víkem na okrajích 

travnaté plochy, mimo prostor hřiště. Zdrojem vody pro závlahu bude dešťová voda z objektu kabin a jako záloha - 

přilehlý vrt).  Voda bude napouštěna do akumulační nádrže o užitném objemu 25 m3, která bude umístěna v těsné 

blízkosti hřiště. 

 

Schéma 

  



Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ 

Popis řešení: 

Dětské dopravní hřiště leží na pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví města. Tyto pozemky přiléhají ke školní 

budově a v současnosti se na nich nalézá školní dvůr s přístupem z ulice Zahradní – pro zásobování. Všechny přístupy 

budou zachovány. Účel této nově navrhované plochy zůstává zachován, nadále bude sloužit školním účelům a výuce 

dopravní výchovy a volnému času mateřské školy. V centrální části pozemku 609, bude nově vybudována malá 

okružní křižovatka s vnitřním poloměrem 4,0m, ze které se budou rozbíhat obousměrné komunikace.  
 

Stávající dvůr je využíván školními dětmi k trávení volného času, ale jeho vybavení je značně opotřebované a 

poničené. Stávající herní prvky a pískoviště bude nutné nahradit a zmodernizovat. Zatravněné části dvora budou 

doplněny mobiliářem, zeleň bude nutné rekultivovat, stromy a keře zčásti omladit. Oplocení bude ze strany veřejné 

ulice zrekonstruováno. 

Současný stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 

 



 

 

Příloha č. 2 – Plán investic do rozvoje sportu 2019 - 2026 

 

Plán investic do rozvoje sportu 2019 - 2026 

Název projektu 
Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

Předpokládaný termín 

realizace projektu 
Poznámka 

Údržba stávajících sportovních zařízení 100.000,- každoročně  

Údržba cyklostezek 50.000,- každoročně  

Výstavba dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ 1.850.000,- 2019 Dle dotačních možností 

 
Modernizace objektu kabin 

 
11.385.000,- 2019 - 2020 Dle dotačních možností 

Vybudování automatického závlahového systému na 

fotbalovém hřišti 
625.000,- 2021 Dle dotačních možností 

Vybudování smíšení stezky pro pěší a cyklisty 

Osečná – Chrastná 
4.500.000,- 2022 Dle dotačních možností 

Úprava prostranství před kabinami 2.860.000,- 2023 - 2024 Dle dotačních možností 

Umístění nových Outdoorových fitness prvků 

do vytipovaných lokalit 
150.000,- 2024 - 2025 Dle dotačních možností 

Studie záložního víceúčelového hřiště s umělým 

povrchem a oválu pro ledaře nad fotbalovým hřištěm 
100.000,- 2026 Dle dotačních možností 
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