PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE DOLNÍ RYCHNOV
OBDOBÍ 2019 - 2025

Zpracováno na základě osnovy pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona číslo 230/2016 Sb.,
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1.

SOUHRNNÝ PŘEHLED O OBCI

Historicky první písemná zmínka o obci Dolní Rychnov pochází z roku 1309 formou církevní výzvy
kláštera v Teplé za obsazený majetek. V patnáctém století spadala obec pod Loketské panství. V roce
1553 ji rodina Šliků připojila k Falknovu (dnešnímu Sokolovu). Němečtí protestanti známí z českých
dějin i jako „poslední moravský pluk“ na Bílé hoře roku 1620. Přichází císařští a katolizace území. V
dané době souběžně dochází k rozdělení obce na Dolní a Horní Rychnov. Po zániku panské správy v
polovině 19. století se Dolní Rychnov stal samostatnou, dynamicky se rozvíjející obcí díky těžbě uhlí a
navazujícímu průmyslu. Obec Dolní Rychnov lze nazvat „nejslavnější hornickou obcí“ v sokolovské
hnědouhelné pánvi. To díky vazbě na technologický pokrok (důlní těžba, sklárny, chemie a rodina
Starck). V roce 1883 bezdětný J. A. Starck zemřel. Na základě jeho závěti vznikla v roce 1885
společnost "Dolové a průmyslové závody“. Cílem akciové společnosti bylo navýšení těžby, výroby,
nákup dalších pozemků, modernizace a výstavba nových továren. Postupně byly všechny akcie
skoupeny pražským bankéřem Petschkem. V Dolním Rychnově bylo zřízeno generální ředitelství k
řízení "falknovských podniků" (Dolové a průmyslové podniky). Následně se místo stává vývojovou a
technologickou základnou oblasti. Rozvojem jsou otevírány další sloje (důl Antonín) či lomy (Nová
Anežka). Postupné ukončení těžby znamená pro obec redefinici (změnu charakteru) rozvoje území.
Zásadní byla druhá světová válka. Ta měla velký dopad na veškerou průmyslovou činnost. Ta byla
podřízena válečné výrobě. Po válce došlo k odsunu části německého obyvatelstva. Po znárodnění v
roce 1946 vznikl zastřešující podnik „Falknovské hnědouhelné doly“ se sídlem v Dolním Rychnově.
Později sen název změnil na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB). Pod HDB spadalo až 16
národních podniků. Dvacáté století ovšem mělo zásadní vliv na změnu reliéfu místní krajiny. Dobývání
hnědého uhlí dosáhlo svého vrcholu. Lomy byly přeměněny ve velkolomy. Tento rozvoj sivynutil i
zánik starobylé osady Horní Rychnov koncem šedesátých let. Spojením Palivového kombinátu
Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov založil Fond národního majetku v roce
1994 společnost Sokolovská uhelná. K její plné privatizaci došlo o deset let později a vznikla
následnická organizace. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Celé území obce je výrazně
poddolované a v zásadě rizikové. Významnými doly a lomy v Dolním Rychnově jsou zejména tyto.









Důl Kern 1797 – 1890.
Lom Gesteinigt 1848 – 1893.
Důl Boghead (Antonín) 1881 – 1941.
Lom Luitpold (Antonín) 1881 – 1965.
Důl Max 1900 – 1906.
Lom Sylvestr (Silvestr) 1939 – 1981.
Důl Stará Anežka 1898 – 1907.
Důl Nová Anežka 1907 – 1943.
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Současně Dolní Rychnov leží nedaleko obce s rozšířenou působností (ORP) Sokolov. Moderní dějiny
obce by svůj počátek mohou stanovit na rok 1991, kdy k 1. 1.1991 byla obec osamostatněna. Za
posledních léta byly do území investovány desítky milionů Kč. Mohly tak být vybudovány nové půdní
byty, nová čistička odpadních vod, mohla být provedena plynofikace obce a provedeny parkové
úpravy. Infrastruktura je dále rozvíjena například i prostřednictvím obnovy území po důlní těžbě
(golfové hřiště). Obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Sokolovsko a Mikroregionu Sokolov východ. K novodobým tradicím obce se mohou počítat i každoroční akce pro občany jako je "pálení
čarodějnic" či "Dětský den". Zde se účast návštěvníků počítá na sta. V obci se rozvíjí drobné a střední
podnikání, mají zde sídlo některé větší společnosti. Zaměstnání hledají obyvatelé obce přímo v místě,
nebo v blízkém městě Sokolov, či v širším okolí. Do škol dojíždějí místní děti do spádového Sokolova.
V obci souběžně funguje sportovní vyžití obyvatel. Působí zde oddíl kopané SK Dolní Rychnov, v rámci
týmu A i B. To včetně výchovy nové generace od žáků. Tělocvična, provozovaná jiným vlastníkem je
využívána i obyvateli obce ke sportovním aktivitám volného času. Představu o lokalizaci obce Dolní
Rychnov poskytuje obrázek 1. Souhrnné informace pak poskytuje tabulka 1. Obec Dolní Rychnov má
zpracovaný strategický i územní plán. Oba plány na sebe navazují a vzájemně se doplňují (synergie).

Obrázek 1. Lokalizace obce Dolní Rychnov

Zdroj: mapy.cz
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Tabulka 1. Souhrnné informace o obci Dolní Rychnov
Měrná
jednotka

Ukazatel
Obecná
charakteristika

Struktura půdního
fondu

Hospodářské
prostředí

Obyvatelstvo

Nezaměstnanost

Technická
infrastruktura

Kultura

Školství, sport

Zdravotnictví
a sociální věci

Kraj
Obec s rozšířenou působností
Katastrální plocha
Počet částí obce
Počet katastrálních území
Zemědělská půda
Orná půda
Z toho
Zahrady a sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Koeficient ekologické stability (KES)
Registrované subjekty se zjištěnou aktivitou
Fyzické osoby
Z toho
Právnické osoby
Mikropodniky (1-9 zaměstnanců)
Malé podniky (10-49 zaměstnanců)
V tom
podniky
Střední podniky (50-249 zaměstnanců)
Velké podniky (250 a více zaměstnanců)
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Z toho
Stavebnictví
činnosti
Obchod a služby
Ostatní činnosti
Průmyslové zóny
Evidované brownfields
Vazba na důlní těžbu
Počet bydlících obyvatel
Muži
Z toho
Ženy
Kategorie 0 – 14 let
Z toho
Kategorie 15 – 64 let
Kategorie nad 65 let
Průměrný věk obyvatel
Celkem dosažitelní uchazeči o práci
Muži
Ženy
Z toho
Základní vzdělání a vyučeni
Evidence nad 12 měsíců
Podíl nezaměstnaných osob (ze skupiny 15-64 let)
Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce
Zastávka linky autobusu místního významu
Pošta
Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Veřejná knihovna včetně poboček
Hřbitov
Kulturní zařízení ostatní
Sakrální stavba
Mateřská škola
Základní škola
Hřiště s provozovatelem nebo správcem
Tělocvičny včetně školních s přístupem veřejnosti
Ordinace lékařů
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

Zdroj: ČSÚ, RISY, webový portál obce
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ha
počet
počet
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
název
název
název
osob
osob
osob
osob
osob
osob
let
osob
osob
osob
osob
osob
%

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

Data
2018
Karlovarský
Sokolov
509
1
1
93
39
19
34
65
16
23
311
0,36
186
128
58
46
6
6
0
8
27
19
124
8
VÍTKOV
NE
VÝSYPKA SILVESTR
1 337
690
647
237
895
205
39,3
54
23
31
49
21
6,04
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1

Tabulka 3. Výchozí ekonomická situace obce Dolní Rychnov

Stav k 31. 12. 2018
(tisíce Kč)

Položka
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

Rozvaha

Z toho

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Z toho

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Cizí zdroje

Rozpočtové hospodaření

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Z toho
V tom
Dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky
V tom
Krátkodobé úvěry
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Z toho
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Výdaje
Běžné výdaje
Všeobecná veřejná správa a služby
Z toho
V tom
V tom
Platy a podobné související výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Změna stavu na bankovních účtech
Dlouhodobě přijaté peněžní prostředky
Z toho
Uhrazené splátky dlouhodobých peněžních prostředků
Ostatní peněžní operace
Přijaté půjčené prostředky
Hrazené úroky
Dluhová služba
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků
Dluhová služba celkem
Průměr příjmů za poslední 4 roky
Rozpočtová
Dlouhodobé úvěry
odpovědnost
Podíl dluhu k průměru příjmů

88 971
74 907
421
74 480
0
6
14 015
362
1 740
11 788
88 971
86 855
52 862
397
2 060
31 356
2 066
0
586
586
1 480
0
23 594
18 667
2 478
601
1 848
23 656
14 556
5 249
4 333
9 100
-63
63
305
0
-243
0
0
8
243
251
22 067
647
2,93

Zdroj: Monitor Ministerstva financí ČR

Výchozí ekonomická situace (tabulka 2.) je pak charakteristická vysokým stupněm platební
schopnosti (finanční majetek obce dosahuje úrovně 50% ročních výdajů). Průměrný objem příjmů
dosahuje za poslední čtyři roky 22 milionů Kč ročně. Rozpočtové hospodaření je vyrovnané. Dluhová
služba spočívá pouze v doplacení dlouhodobých úvěrů. Obec je vysoce rozpočtově odpovědná (podíl
dluhů k průměru příjmů je pod 3 %). Lze tak uvažovat o dalším rozvoji obce. Dolní Rychnov má
zpracovaný „Strategický plán rozvoje“, který navazuje na aktuální a schválený územní plán.
Předložený „Plán rozvoje sportu obce Dolní Rychnov“ je tak dalším strategickým dokumentem.
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2.

ZÁKLADNÍ CÍLE ZE ZÁKONA

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (úvodní strana), a další
související zákony či předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné
činnosti. Stanovují úkoly ministerstev, jiných úřadů a působnost územních samosprávných celků při
podpoře oblasti. Základními prioritami v oblasti je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů
a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Platný zákon, o podpoře sportu, ukládá obcím
povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj
sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro
sportovní činnost občanů. Dále obce v působnosti kontrolují účelné využívání sportovních zařízení a
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Základními cíli v oblasti jsou (tabulka 3.).
Tabulka 3. Základní cíle v oblasti sportu ze zákona

Definice

Obsah

Sport, všeobecné
sportovní činnosti

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně
a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví,
dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava,
sociální kontakt, udrženi nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice.

Tělesná výchova
a sport na školách

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 vytvářeni vztahu ke sportu.

Sportovní kluby, spolky
a tělovýchovná jednota

Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťovaní a provozovaní
sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.

Sportovní akce

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas,
hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

Dobrovolník
a dobrovolnictví

Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo dobrovolný činovník, podílející
se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je
vědoma, svobodně zvolena 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 rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se na
sportovních činnostech v obci. Lze zřídit v závislosti na velikosti a aktivitách obce.
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3.

AKTUÁLNÍ STAV

Rozvoj je součástí strategického plánu a cíle B. Tím je podpora rozvoje kulturních, sportovních a
volnočasových aktivit. Součástí je priorita B. 1 Podpora rozvoje sportovních a kulturních aktivit. Tato
aktivita zahrnuje opatření B1. 1 „Podpora rozvoje sportovních aktivit“ a opatření B1.2 Podpora
rozvoje kulturních aktivit. Oblast pro sportovní vyžití je v obci situována ve východní i v západní části.
Je zde fotbalové hřiště s kabinami a altánem, dále pak hřiště na volejbal a golfový areál na
poddolovaných plochách po rekultivaci. Toto golfové hřiště se nachází v nadmořské výšce 430 m n.
m. Klimatické prostředí je příznivé pro dosažení dlouhé golfové sezóny. Výstavbu golfového hřiště
zrealizovala na svých pozemcích společnost Sokolovská uhelná a.s. Jde o vzorový projekt navazující na
sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Celková délka 18jamkového hřiště je
6288 m. Sportoviště v přímém vlastnictví obce mají následující strukturu (tabulka 4. tohoto plánu).
Tabulka 4. Sportoviště v majetku obce Dolní Rychnov

3

1

2

1
Fotbalové hřiště a jeho zázemí
2
Vitalpark, woroutt – cvičební prvky
3
Volný čas – malý fotbal, volejbal a další míčové aktivity
Zdroj: GIS, pasportizace území, územní plán

8

Dále byl v roce 2014 úspěšně dokončen Vital park. Objekt je workout hřiště s posilovacími stroji,
sloužící široké veřejnosti pro pohyb a procvičení svalů celého těla. Jedná se o hřiště druhé generace,
jehož prvky mohou využívat občané všech věkových kategorií ke sportovním účelům. Obec plánuje
výstavbu nové budovy obecního úřadu a multifunkčního objektu pro sportovní, kulturní a
společenské vyžití. Nové centrum by mělo navázat na bohatou kulturní tradici, na někdejší bohatý
spolkový život obce. Souběžně by bylo místem setkávání obyvatel při slavnostních i neformálních
příležitostech. Celkové přímé (běžné) výdaje obce Dolní Rychnov na sportovní aktivity dosahují
aktuálně hodnoty 170 tisíc Kč ročně. Položka zahrnuje příspěvek sportovním klubům na provoz a
jednotlivé příspěvky v rámci konání sportovních akcí dle požadavků jednotlivých oddílů. To formou
veřejnoprávních smluv. Celkové výdaje nových aktivit jsou souhrnně obsaženy v kapitole 5. textu.
Obrázek 2. Další aktuální kapacity v majetku obce Dolní Rychnov

1

2

3

Zdroj: foto ABRI
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4.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ A PRIORITY

Jak již bylo uvedeno, aktivity zahrnují v rámci strategie opatření B1. 1 „Podpora rozvoje sportovních
aktivit“ a opatření B1.2 Podpora rozvoje kulturních aktivit. Tato opatřená souběžně tvoří synergii s
„Plánem rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 – 2025 (spádová oblast a město typu ORP).
Ten zajišťuje další dostupné kapacity. V rámci olympijských sportů se jedná následující dostupnost
zařízení s možnou místní (městskou) autobusovou dopravou ORP Sokolov (obrázek 3.).
Obrázek 3. Synergie sportu obce Dolní Rychnov s ORP Sokolov

Zdroj: zpracování ABRI

Město Sokolov vzhledem ke své velikosti, geografické poloze a sportovnímu dědictví z let minulých
disponuje velmi širokým spektrem sportovních aktivit na úrovni výkonnostní i rekreační. Tomu také
odpovídá množství a diferenciace sportovních subjektů ve městě. Tento přehled byl vzhledem k
chybějící centrální evidenci vytvořen z dostupných veřejných zdrojů, především z pramenů České
unie sportu, projektu Sportovniregistr.cz a databáze sportovní komise evidující příjemce grantů ve
městě. Finanční podpora sportu z rozpočtu města je realizována přímo i nepřímo. Jde zejména o
následující formy finančního zajištění ze strany ORP Sokolov. Jedná se o model řešení oblasti sportu.








Správa a údržba sportovišť..
Poskytování dotací v rámci grantového systému.
Majetková účast města ve společnostech spravujících sportoviště (bazén).
Příspěvky na činnost příspěvkových organizací – mimoškolní aktivity škol.
Příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.
Poskytování individuálních dotací při neočekáváných příležitostech.
Pořádáním sportovních akcí ve vlastní režii či ve spolupráci.
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5.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU

Celkové přímé (běžné) výdaje obce na sportovní aktivity dosahují úrovně průměrné roční hodnoty
170 tisíc Kč ročně. Položka zahrnuje příspěvek sportovním klubům na provoz, jednotlivé příspěvky
v rámci konání sportovních akcí dle požadavků jednotlivých oddílů. To formou veřejnoprávních
smluv. Ostatní prostředky (granty, dotace) jsou zabezpečeny prostřednictvím Karlovarského kraje
(KK), Státního rozpočtu ČR a dalších prostředků (příspěvky/dary třetích osob). Potenciál mají i dotace
Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Zajištění financování v plánovaném období
2019 až 2025 vytváří následující struktura zdrojů (parametry výchozího roku 2019). V rámci
financování je opět nezbytné zdůraznit stabilní finanční situaci obce Dolní Rychnov. Celkový potenciál
disponibilních peněžních zdrojů (tabulka 5.) obce představuje téměř 8 milionů Kč. K dané skutečnosti
je třeba vždy přihlížet při ročním plánování rozvoje obce Dolní Rychnov. Možný je i deficitní rozpočet.
Tabulka 5. Potenciál zajištění financování rozvoje obce Dolní Rychnov

Konsolidace ekonomiky/disponibilní finanční prostředky
Stav
1. 1. 2019

Město Nejdek

Ukazatel
Krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky)
Běžné výdaje
Poměr krátkodobého finančního majetku a běžných výdajů
Příjmy
Saldo příjmů a běžných výdajů (4 - 2)
Krytí běžných výdajů krátkodobým finančním majetkem (3 měsíce)
Rozdíl krátkodobý finanční majetek a krytí běžných výdajů (1- 6)
Financování – krytí splátek půjček
Potenciál disponibilních zdrojů (7-8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tisíce Kč
tisíce Kč
%
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč
tisíce Kč

11 788
14 556
80,98
23 594
9 038
3 639
8 149
335
7 814

Zdroj: zpracování ABRI

Pro návrhovou část byly prostřednictvím předchozí analýzy vymezeny realizačním týmem základní
silné a slabé stránky (SW) v rámci oblasti ekonomiky a hospodaření obce Dolní Rychnov (tabulka 6.).
Tabulka 6. Silné a slabé stránky v rámci bilance a rozpočtu obce Dolní Rychnov

S – silné stránky








Stabilní majetková (bilanční) situace
Vysoká míra platební schopnosti a likvidity
Zdroje financování pro deficitní rozpočet
Vysoká míra krytí kapitálových výdajů vlastními příjmy
Přijatelná míra dluhové služby (dlouhodobé půjčky)
Vysoká míra rozpočtové odpovědosti (tvorba rezerv)
Potenciál rozvoje obce investiční projekty)

W – slabé stránky
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Nízký stupeň využití volných finančních prostředků
NStřednípodíl kapitálových výdajů z výdajů celkem
Úvěry v rámci dostatečných volných zdrojů
Platby úroků z úvěrů při volných finančních zdrojích

6.

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Jak již bylo uvedeno kapitole 3. a 4., rozvoj oblasti je součástí strategického cíle B strategického plánu
rozvoje obce. Tím je podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Součástí je
priorita B. 1 Podpora rozvoje sportovních a kulturních aktivit. Tato aktivita zahrnuje opatření B1. 1
„Podpora rozvoje sportovních aktivit“ a opatření B1.2 Podpora rozvoje kulturních aktivit. V rámci
rozvoje sportu se aktuálně jedná o výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem a výstavbu
sálu pro sportovní a kulturní akce. Souhrnný přehled a investičních aktivitáchposkytuje tabulka 8.
Tabulka 7. Přehled o plánovaných investičních záměrech

Objem

Opatření

Projekt

Plánovací období

B. 1. 1

Multifunční hřiště

2019 - 2025

3 000

Rozpočet obce,
dotace

B 1. 1
B 1. 2

Sál (centrum) pro
sportovní a kulturní akce

2019 - 2025

9 000

Rozpočet obce,
dotace

Celkem

(tisíce Kč)

Financování

12 000

Zdroj: informace Dolní Rychnov, zpracování ABRI

V rámci plánovaného objemu prostředků bylo vycházeno ze strategiského plánu rozvoje obce,
znolosti cen obdobných zařízení ze strany ABRI. Přepokládaný objem prostředků je nastaven
v reálných cenách výchozího roku 2019 a bude upřesněn v rámci zprcování projektové dokumentace
a rozpočtu investice prostřednictvím aktuálních cen. To v návaznosti na možnost získání dotací.
Obrázek 4. Obdobná investice - Komunitní centrum Josefov

Příčný řez objektu

Multifunkční sál

Zdroj: podklady ABR
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Zázemí

Uvedené projektové záměry obce Dolní Rychnov jsou charakteristické jak vnitřní víceúčelovosti
(využití pro více sportů u hřiště, využití sálu pro kulturní a sportovní aktivity), tak navazují na
dostupné možnosti s návazností na ORP Sokolov (tabulka 8.). Jedná se tak o efektivní, účelné a
hospodárné využití veřejných prostředků. Buduje se to, co chybí pro vnitřní (komunitní) život v obci.
Tabulka 8. Přehled sportovišť ve městě Sokolov

Sportoviště

Specifikace

Areál Baník

Hřiště, tráva hřiště s umělým povrchem, ledová plocha, multifunkční hřiště,
tenisové kurty atletický stadion cyklotrialová dráha skatepark.

Areál Bohemie

Hřiště na kopanou s umělým povrchem, hřiště na malou kopanou s umělým povrchem,
hřiště na kopanou – tráva multifunkční hřiště, tenisové kurty, in-line dráha.

Areál Běžecká

Ovál, travnaté hřiště, hřiště.

Areál zdraví Stará Ovčárna

Hřiště malá kopaná kurt s umělým povrchem – tenis, volejbal.

Základní škola Sokolov,
Švabinského 1702

Tartanový ovál, hřiště na kopanou s umělým povrchem,
kurty s umělým povrchem – tenis, basket, volejbal.

Základní škola Sokolov,
Křižíkova 1916

Tartanový ovál, hřiště na kopanou s umělým povrchem,
kurty s umělým povrchem – tenis, basket, volejbal.

Základní škola Sokolov,
Běžecká 2055

Pracoviště Boženy Němcové hřiště na malou kopanou s umělým povrchem.

Plán rozvoje sportu města
Sokolov pro období 2018 – 2025

Tělocvičny u základních škol, krytý bazén.

Areál městského koupaliště

Bazény hřiště na plážový volejbal.

Koupaliště Michal

Vítkov u Sokolova. Vodní plocha hřiště plážový volejbal, fotbal.

Sportovní hala

V majetku Karlovarského kraje.

ISŠTE
Sportoviště v areálu Gymnázia

V majetku Karlovarského kraje.

Gymnázium a Krajské
vzdělávací centrum

Sportcentrum Hrušková. V soukromém vlastnictví.

Fitness centra

V soukromém vlastnictví.

Zdroj: město Sokolov, SOTES, zpracování ABRI
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7.

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

Základní harmonogram (plán) činnosti v rámci realizace plánu má následující strukturu (tabulka 9.).
Základem plánu je schopnost adaptability (proces činnosti založený na průběžných změnách aktivit
v závislosti na realizaci jednotlivých dotačních výzev strukturálních fondů EU, účelových zdrojů SR ČR
a dalších potenciálních finančních zdrojů (sdružené prostředky obcí, ostatní transfery). V rámci
harmonogramu činností je respektován princip 2020 a nové období (změna období v rámci ESIF).
Tabulka 9. Základní harmonogram činností v rámci naplnění plánu

Období 2019– 2020
(období ESIF
2014 – 2020)

Období 2021 – 2025
(nové období ESIF 2021 - 2026)

Činnost
2019

2020

Příprava podkladů plánu
Zpracování, předání a schválení plánu
Vytvoření realizačního týmu
Projektová příprava nových projektů/aktivit
Realizace již započatých projektů/aktivit
Dotační příprava a zabezpečení projektů/aktivit
Realizace nových aktivit/projektů
Průběžné financování a projektů/aktivit
Průběžné inkaso dotací projektů/aktivit
Průběžné zavádění projektů/aktivit do provozu
Vlastní kontrola udržitelnosti projektů/aktivit
Monitoring dotovaných projektů/aktivit
Případné změny projektů/aktivit
Průběžné roční zprávy o plnění
Evaluace
Celkové vyhodnocení plánu
Aktualizace plánu na další období (od 2025)

Zdroj: vlastní zpracování ABRI
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2021

2022

2023

2024

2025

8.

ZÁVĚR

Společností ABRI, s.r.o. zpracovaný Plán rozvoje sportu obce Dolní Rychnov vychází z doporučené
osnovy pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona číslo 230/2016 Sb., kterým se mění zákon
číslo 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. Základem nových investičních
(kapitálových) akcí je multifunkčnost jednotlivých zařízení (multifunkční hřiště s umělým povrchem,
výstavba sálu pro sportovní a kulturní akce). Základem je posílení vnitřního (komunitního) života
v obci. Dolní Rychnov souběžně může využít i dostupná zařízení v dostupné ORP Sokolov (městská
veřejná doprava). Aktivity plánu navazují na územní plán a aktuální strategický plán rozvoje obce.
Navýšení provozních výdajů a řešení možných příjmů (výsledná efekt provozu) bude součástí
jednotlivých v rozvojovém plánu obsažených projektů. Celkovou koncepci považujeme ze reálnou.
Obrázek 4. Charakter obce Dolní Rychnov

Zdroj: podklady ABR

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE DOLNÍ RYCHNOV
OBDOBÍ 2019 – 2025 BYL SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM OBCE
Číslo a datum jednání:
Číslo usnesení zastupitelstva:
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