
 
Konkrétní návrh požadavku 

Reference (od koho, na 
co, kolik, v jakém časovém 
hledisku, apod.) 

Předložení seznamu významných služeb v oblasti sportu - 
minimálně 3 reference z oblasti veřejné správy (obec / město / 
kraj) v oblasti zpracovávání a aktualizace strategických 
dokumentů (koncepce sportu, plán rozvoje sportu) za poslední 3 
roky před zahájením zadávacího řízení. 

Požadavky na 
zpracovatele koncepce 
(zaměření vzdělání, 
odbornost, certifikace, 
praxe, publikační činnost 
k tématu, počet 
spolupracujících osob, 
apod.) 

Vedoucí zpracovatelského týmu: Vysokoškolské vzdělání se 
zaměřením na sportovní management, zkušenosti se 
zpracováním obdobných zakázek, bude se osobně účastnit 
jednání se zadavatelem. 

Ostatní členové zpracovatelského týmu: zkušeností se 
zpracováním obdobných zakázek. 

Zpracovatelský tým: znalost místního prostředí výhodou. 

Doložení konkrétních 
výstupů, obdobné 
koncepce tvořené pro jiné 
města (obce, kraj)  

Doložení 1 obdobné koncepce zpracované pro oblast veřejné 
zprávy. 

Schůzky, školení, 
workshopy, projednání se 
zpracovatelem SPRM – 
četnost, forma, obsah, 
účastníci apod. 

Účast na jednání sportovní komise (v případě potřeby ze strany 
zadavatele) – představení se komisi před zahájením zpracování 
koncepce, konzultace zpracovávání se sportovní komisí, 
minimálně 4 schůzky se sportovní komisí. 

1x měsíčně informativní schůzka na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm s odborným pracovníkem pro oblast sportu, na které 
bude přednesen dosavadní stav zpracování koncepce. 

Uspořádání minimálně 1 veřejného projednávání ke koncepci 
sportu. 

Závěrečná prezentace koncepce rozvoje sportu 
veřejnosti/zastupitelům města. 

Požadavky na rozsah 
koncepce jako celku či 
jejich částí (počet stran, 
formální úprava, apod.) 

Minimálně 40 stran formátu A4 (bez příloh). 

Požadavky na znázornění 
(užití grafických 
znázornění, obrazových 
materiálů, apod.) 

Vytvoření vlastních tabulek a grafů, obrazových materiálů. 

Požadavky na zdroje pro 
čerpání dat pro 
zpracování především 
analytické části koncepce 
(např. veřejná správa, 
nákup dat od mob. 
Operátorů, vlastní 
průzkum, dotazníkové 
šetření, apod.) 

Vysoká míra samostatnosti v oblasti shromažďování dat 
potřebných pro analýzu; dotazníkové šetření (rodiče); vlastní 
průzkum u všech sportovních organizací (elektronický dotazník). 

 

Požadavek na definování 
konkrétních návrhů, které 
lze užít na město Rožnov 

Obsah koncepce: 
▪ ÚVODNÍ ČÁST 
▪ EKONOMICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU 



pod Radhoštěm (opatření, 
projekty, výstupy, 
financovatelnost) 

▪ PRŮZKUM 
▪ SPORTOVNÍ NABÍDKA (sportovní infrastruktura, sportovní 

organizace) 
▪ SHRNUTÍ POZNATKŮ: 

- Konfrontace poznatků o potřebách obyvatel, vybavenosti 
města a financování sportu 

- Návrh pro řešení údržby a modernizace materiálně-
technické základny sportu na území města ve variantním 
řešení (zachování současného stavu, zřízení servisní 
organizace) 

- Návrh řešení problematiky činnosti sportovních kroužků 
SVČ a tradičních sportovních spolků zabývajících se 
pravidelným sportováním dětí a mládeže ve vztahu 
k nedostatku kapacit sportovních zařízení na území města 

- Návrh možnosti zavedení rezervačního systému 
sportovních zařízení v majetku města pro možnost využití 
bezplatného využívání pro děti a mládež sportovními 
kluby 

- Návrh zlepšení dopadu vynaložených finančních 
prostředků z rozpočtu města 

- Návrh efektivního hodnotícího systému programové 
podpory města v oblasti sportu 

- Závěry a doporučení pro budoucí rozvoj sportu 
- Formulování dlouhodobé vize vztahu města a sportu 
- Definování hlavních záměrů, dílčích cílů 
- Akční plán 
- Implementace a systém hodnocení 

 

Průzkum (v každé 
koncepci se bude jednat o 
jiný průzkum mezi 
obyvateli, podnikateli, 
určení skupiny 
respondentů (věkem, 
vzděláním, zaměřením, 
aj.) apod.) 

Vytvoření a vyhodnocení 2 typů dotazníků: 
 
Dotazník pro rodiče – bude distribuován v papírové formě všem 
žákům základních škol v Rožnově pod Radhoštěm, min. 10 otázek. 
 
Dotazník pro sportovní organizace – bude zasílán elektronickou 
formou všem sportovním klubům v Rožnově pod Radhoštěm, min. 
25 otázek. Zpracovatel musí oslovit všechny sportovní organizace 
a od všech získat informace. 
 
 
 

 

 

 


