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ÚVOD K IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI 

Zpracování Koncepce sportu je výchozím krokem pro její realizaci. Pro její úspěšnou realizaci  
a využívání při řízení rozvoje města v oblasti sportu je nezbytné mít nastavené procesní a organizační 
kroky. Jejich přehled je předmětem této části koncepce - implementační části. Implementační část  
je členěna do následujících kapitol: 

1. Organizační a personální zajištění (kapitola 1); 
2. Hodnocení plnění cílů (kapitola 2);  
3. Aktualizace koncepce (kapitola 3); 
4. Naplňování koncepce (kapitola 4). 

Implementace Koncepce sportu bude probíhat – stejně jako ostatní strategické dokumenty města – 
v souladu s implementací Strategického plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou na období  
2018-2028, který představuje základní strategický dokument města, jemuž jsou ostatní strategické  
a koncepční dokumenty města podřazeny.  
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1. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Návrhová část koncepce sportu byla zpracována s ohledem na kompetence a možnosti města. 

Nicméně skutečné potřeby města je přesahují, z tohoto důvodu koncepce sportu obsahuje  

i intervence, pro jejichž realizaci je vyžadována spolupráce s jednotlivými subjekty působícími  

na území města v oblasti sportu.  

Za realizaci koncepce odpovídají následující subjekty: 

 Rada města a Zastupitelstvo města: 

o schvalují Koncepci sportu města Týnec nad Sázavou; 

o rozhodují o aktivitách a intervencích města na základě Koncepce sportu; 

o schvalují významné aktivity a intervence na základě svých kompetencí; 

o projednávají vyhodnocení plnění indikátorů a projektů za předchozí rok;  

o schvalují zařazení projektů a jejich realizaci; 

o rozhodují o případných změnách Koncepci sportu. 

 Projektový manažer (pověřený pracovník MěÚ): 

o koordinuje veškeré aktivity spojené s implementací Koncepci sportu a jejím 

naplněním; 

o realizuje administraci Koncepci sportu; 

o realizuje intervence navržené/schválené městem; 

o zajišťuje vzájemné komunikace mezi všemi zapojenými subjekty; 

o předkládá vyhodnocení realizace Koncepci sportu (indikátorů a plnění projektů)  

za předchozí rok; 

o předkládá projekty ke schválení orgánům města;  

o provádí monitoring dotačních možností; 

o připravuje evaluaci Koncepci sportu a jeho případné úpravy. 

 Komise sportu: 

o realizuje Koncepci sportu; 

o analyzuje situaci v oblasti sportu ve městě; 

o zpracovává vyhodnocení realizace Koncepce sportu (indikátorů a plnění projektů)  

za předchozí rok; 

o stanovuje ve spolupráci s pověřeným pracovníkem projekty v rámci jednotlivých cílů. 

 Participující subjekty: 

o spolupracují při monitoringu a vyhodnocování naplňování Koncepce sportu ve vazbě 

na její cíle, vyhodnocování indikátorů a plnění projektů;  

o spolupracují při výběru projektů. 

 Garanti jednotlivých projektů (v rámci MěÚ či mimo něj): 

o spolupracují při monitoringu a vyhodnocování naplňování Koncepce sportu ve vazbě 

na její cíle;  

o navrhují (na základě evaluace a na základě zadání ZM či RM) úpravy Koncepce 

sportu; 

o spolupracují při výběru projektů. 
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2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ 

Pro každoroční vyhodnocování naplňování cílů byly v rámci návrhové části stanoveny indikátory, 

které určují způsob rozpoznání dosažení cílů Koncepce sportu. Celkem bylo stanoveno 6 indikátorů, 

ke každému cíli 1-2 indikátory (viz tabulka 1). Data pro všechny indikátory jsou snadno zajistitelná  

- buď z veřejně dostupných statistik, anebo z evidence města Týnec nad Sázavou a stanovených 

participujících subjektů.  

Každý indikátor má vydefinovány následující parametry:  

 správce odpovědný za získání potřebných dat a za každoroční vyhodnocení indikátoru; 

 metodika výpočtu indikátoru; 

 požadovaný směr indikátoru; 

 počáteční a cílová hodnota indikátoru; 

 zdroj dat. 

Kompletní přehled indikátorů a jejich metodiky je uveden ve zvláštní příloze Koncepce 

sportu.   

Vyhodnocení indikátorů bude strukturováno do závěrečné zprávy, ve které bude uvedeno jednak 

kvantitativní vyhodnocení plnění indikátorů, jednak slovní ohodnocení - popisující, co a jak  

se změnilo, co se podařilo/nepodařilo a z jakého důvodu.   

Vyhodnocení plnění koncepce bude realizováno každoročně projektovým manažerem ve spolupráci 

se správci indikátorů. Průběh zpracování bude vycházet ze způsobu stanoveného v implementační 

části Strategického plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou na období 2018-2028. Projektový 

manažer zpracuje souhrnné vyhodnocení koncepce (závěrečnou zprávu) a přiloží ji společně  

s vyhodnocením strategického plánu a dalších strategických a koncepčních dokumentů města  

ke schválení Radě města Týnec nad Sázavou, která následně může vyhodnocení předložit 

Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou. 
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Tabulka 1 Indikátory PPK 

Cíl Indikátor 

Cíl 1: Obnovovat a rozvíjet sportovní 
infrastrukturu a efektivně využívat 
stávajících ve všech částech města  

1. Počet, struktura a technický stav sportovišť ve vlastnictví 

města 

Cíl 2: Realizace sportovních akcí a programů 
pro všechny cílové skupin 

2. Počet akcí pro veřejnost pořádaných spolky za rok 

3. Počet akcí pro veřejnost pořádaných městem za rok 

Cíl 3: Podporovat činnosti a rozvoj 
sportovních spolků, dobrovolnictví a 

lidských zdrojů nezbytných pro zajišťování 
sportu 

4. Počet spolků podpořených formou dotace z rozpočtu 

města 

5. Celková výše poskytnutých dotací spolkům 

Cíl 4: Realizace propagačně-motivačních 
akcí za účelem zvýšení pohybové aktivity 

občanů 

6. Počet osvětových akcí za rok 
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3. AKTUALIZACE KONCEPCE 

Koncepce sportu je zpracována na obecné úrovni vize pro období 10 let, tj. do roku 2028. Na úrovni 

akčního plánu pak na 1 rok. V průběhu realizace koncepce sportu může vzniknout podnět k její 

úpravě, jelikož koncepce byla zpracována za určitých výchozích podmínek a objektivních okolností, 

které se mohou v čase změnit. Impulsem pro aktualizace koncepce může být například zásadní 

změna v okolním  prostředí (nové programovací období EU, změna legislativy atd.) nebo potřeba 

upravit směřování cílení koncepce (potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů). Mezi 

nejčastější důvody ke změně patří podnět kohokoliv z města (občané, subjekty působící ve městě 

atd.) či trvale neuspokojivé plnění cílů/indikátorů. Aktualizována by měla být především návrhová 

část koncepce, a to na úrovni opatření, event. analytická část. Aktualizace by měla probíhat  

1-2x během své platnosti. 

Změnu koncepce lze rozlišit na dva typy: 

 Operativní změna (tj. např. změna odpovědnosti, zpřesnění v popisu opatření, dílčí změna 

indikátoru) - je možné změnu navrhnout a projednat v orgánech města společně  

s každoročním vyhodnocením plnění koncepce. 

 Změna zásadního charakteru (tj. změna cílů, implementace apod.) - je nutné přepracovat 

návrhovou/implementační část koncepce stejný způsobem, jakým tento koncepční 

dokument vznikal. To znamená: 1) Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou vezme na vědomí 

návrh na aktualizaci/úpravu koncepce; 2) Příslušná doporučení jsou projednána v Komisi 

sportu. Komise rozhodne o relevantnosti doporučení a způsobu jejich zohlednění ve 

struktuře koncepce. 3) Návrhy změn vzešlé z komise jsou projednány v Radě města Týnec 

nad Sázavou. 4) Upravená koncepce je schválena Zastupitelstvem města Týnec nad Sázavou. 

S ohledem na význam navržených změn je vhodné před schválením upravené koncepce uspořádat 

veřejné projednání, na němž bude veřejnost s navrhovanými změnami a s důvody jejich provedení 

podrobně seznámena. 
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4. NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE 

K naplňování cílů a opatření koncepce slouží akční plán, který představuje seznam projektových 

záměrů pro nejbližší 1 rok. Akční plán je živým prováděcím dokumentem koncepce sportu a je třeba 

jej každoročně aktualizovat. Aktualizace akčního plánu by měla probíhat v takovém období, aby bylo 

jí možno koordinovat s přípravou rozpočtu města na následující rok a současně, aby bylo možné včas 

zahájit přípravu jednotlivých projektů s ohledem na zpracování žádostí o dotaci, územní řízení apod.  

Akční plán každoročně sestavuje Komise sportu. Do AP budou řazeny projekty, které budou navrženy 

Komisí sportu, spolupracujícími subjekty či veřejností. Ke každému projektu bude stanoven 

odpovědný subjekt, termín realizace a finanční krytí (tabulka 2). Náklady na realizaci projektu budou 

uvedeny jako celkové a následně rozčleněny na finanční prostředky pocházejících z rozpočtu města  

a na prostředky z jiných zdrojů (dotačních, grantových programů kraje, EU apod.).  

Jednotlivé projekty budou v akčním plánu uspořádány dle přiřazení k jednotlivým cílům a opatřením 

vycházejících z koncepce sportu. Přiřazení projektu bude spíše orientační, jelikož jeden projekt může 

vést k naplnění více cílů/opatření. 

Akční plán bude projednán a odsouhlasen v rámci jednání Komise sportu a následně bude předložen 

ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města. 

Každoroční aktualizace akčního plánu spočívá ve: 

 vyřazení splněných záměrů; 

 vyřazení nebo ponechání zamítnutých záměrů (např. z důvodu nevyřešení vlastnických 

poměrů, nezískání dotace apod.); 

 doplnění nově vzešlých záměrů. 
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Tabulka 2 Struktura šablony projektu v AP 

 

Projektový list 

Název projektu 
 

Stručný popis projektu (popis a výčet 
klíčových aktivit, výstupy projektu)  

Typ záměru (investiční, neinvestiční)   

Celkové předpokládané náklady projektu 
(v tis. Kč) 

Na přípravu projektu 
(projektová dokumentace 
apod.)  

Na realizaci projektu   

Možnost spolufinancování 
z externích zdrojů  

ANO/NE 
 

Pokud ano, název dotačního 
titulu  

Předpokládané období realizace projektu 
(mm/rrrr– mm/rrrr) 

  

Stupeň rozpracovanosti / připravenost 
projektu (zpracovaná dokumentace, 
výběrové řízení, rozestavěnost, …)  

Soulad s koncepcí sportu (číslo cíle) 
 

Vazba na jiné cíle (kód cíle)   

Předkladatel projektu (odbor, organizace, 
…)  

Kontakt na zodpovědnou osobu  

Jméno a příjmení   

Kontaktní e-mail   

Kontaktní telefon   

Poznámka 
 

Ukazatel pokroku (kvantitativní vyjádření 
výstupu projektu) 

  


