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Sport
Výsledky
Navýšili jsme finance pro sportovní granty a zpřístupnili je skutečně
všem sportovním subjektům. Zavedli
jsme transparentnější grantová pravidla a poukázkový systém pro sportující mládež. Změnili jsme způsob rozdělování peněz, které město získává
zdaněním hazardu tak, aby z nich byly
podporovány i menší sporty nebo rekonstrukce školních tělocvičen a hřišť.
Podporujeme fotbal i basketbal jako
tradiční velké sporty v Opavě, svou podporu směřujeme především na mládež.
Zrušili jsme zvýhodňování vybraných
sportovních subjektů na základě osobních vazeb bez ohledu na výkony, počet
členů nebo úroveň práce s mládeží.

Rozpracované
Koncepční finanční podpora sportu
ve všech jeho oblastech a formách.
I nadále budeme podporovat sportovní
organizace v oblasti přímé podpory. Zajistíme udržitelný chod sportovních organizací s majetkovou účastí města.
Podpora bruslení dětí v mateřských
školách
Pohybové aktivity jsou důležité už u našich nejmenších. Podporujeme projekt,
který vznikl v roce 2014 a zapojil do výuky bruslení více než 500 dětí z opavských mateřských škol.

Rekonstrukce a obnova sportovišť –
školních tělocvičen a hřišť
Budeme nadále investovat do rekonstrukcí a oprav technicky nevyhovujících sportovišť, především těch u škol
a v majetku města.
Výstavba volně přístupných hřišť pro
mládež i dospělé s venkovními cvičebními prvky.
Podporujeme sportování. Vybudovali jsme hojně využívanou fitness zónu
v Městských sadech, kterou rozšíříme
o další cvičební prvky. Spolu s občany
budeme vytipovávat další vhodné lokality a budovat další kondiční sportoviště
pro dospělé.
Aktualizace veřejné mapy s přehledem sportovišť a sportovních klubů
Pro lepší přehled o sportovištích na území města jsme zpracovali a zveřejnili
na webu města mapu sportovišť a sportovních klubů, budeme ji pravidelně aktualizovat.

Vize a plány
Stabilní financování grantů pro sportovní kluby a sportovce
Podporujeme sportování ve všech
jeho formách. Zajistíme stabilní financování grantů pro sportovní kluby a sportovce. Objem financí pro
sportovní granty chceme navýšit až
na 3 miliony korun.

Nalezení strategického partnera pro
spolufinancování fotbalového a basketbalového klubu
Pro fotbalový a basketbalový klub, které jsou vlastněny městem, budeme
hledat strategické partnery, kteří by
pomohli s financováním a tím ulehčili
městskému rozpočtu. Zajistíme udržitelný chod klubu, jeho stabilizaci a rozvoj, tak aby byl pro případného partnera zárukou klubu s dobrým jménem,
kde se kvalitně rozvíjejí hráči ve všech
věkových úrovních.
Informace o náboru dětí do mládežnických sportovních klubů na webu
Vytvoříme ve spolupráci se zástupci
sportovních klubů a základních škol informační systém o náboru dětí do mládežnických týmů jednotlivých sportovních odvětví tak, aby se dala jednoduše
z webových stránek města zjistit informace, kde a kdy jednotlivé nábory probíhají.

