
 
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 
konané dne 16.11.2022 

Číslo zprávy: 
 

 

„Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025“ 

Uzavření dodatku č. 1 Strategického plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 
2025 

Předkládá: Mgr. Renata Vaculíková, místostarostka 

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Strategického plánu rozvoje 

sportu v Čáslavi do roku 2025 schváleným Zastupitelstvem města usnesením č. 40/2018 dne 

25.6.2018  

Zpracovaly:            

   

D ů v o d o v á  z p r á v a  

Cílem strategického plánu obecně je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytýčit strategii 
rozvoje sportu ve městě a způsob financování. Důležitým aspektem sportu je i propagace 

sportu, při které je nutná informovanost veřejnosti a spolupráce.  

Dodatkem č.1  se  rozšíří a konkretizuje oblast úkolů města v zajišťování výstavby, 

rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro 
sportovní činnosti občanů o akce : 

- Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty ( fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště 
u atletického stadionu) 

 

- Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty 

 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/4/33/2022 ze dne 9.11.2022 doporučuje 
Zastupitelstvu schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

 

 

Přílohy:  
Dodatek č. 1 Strategického plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025 

Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025  

 



 

 

 

Dodatek č.1 

Strategického plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025   

 

Úvod 

Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi zpracován v souladu s § 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 i doplňovat v závislosti na potřebách a 
prioritách města. 

 

III. Úloha města v zajištění sportu 

Úlohou města dle Plánu sportu je zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování 
svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů.  

Dodatek č. 1 Plánu rozvoje sportu v Čáslavi rozšiřuje úlohu města v zajištění rekonstrukce a 
udržování o následující akce : 

Plánované rekonstrukce v oblasti sportu do roku 2025  

- Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty ( fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště 
u atletického stadionu) 

- Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Ing. Jaromír Strnad 

Starosta města 












