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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 25. 3. 2015 
 

Členové sportovní komise 

 

Jméno Přítomen 

ano/ne 

Pozn. 

Mgr. Jana Berkovcová, 

předsedkyně 
ano  

Karel Baroch ano  

Ing. Petr Čekan ano 
Příchod 19.28 – závěr jednání, v době hlasování 

nepřítomen 

Ing. Josef Jiránek ne Omluven 

Ladislav Kincl ano  

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ano  

František Mareš ano  

Bc. Jan Ticháček ano  

Petr Kubeček ne  

Mgr. Marie Roubová ne  

Milan Voráček ano  

Jan Hozman ano  

Pavel Jiránek ne  

Mgr. Blanka Čubrová, tajemnice, 

zapisovatelka 
ano  

Přítomna nadpoloviční většina, tj. 9 členů komise ze 14, sportovní komise je usnášení schopná. 

 

Hosté: PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Milan Demela 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí o dotace z dotačních programů města Nepomuk 

3. Různé, diskuse 

4. Usnesení 

5. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zahájení provedla předsedkyně p. Mgr. Jana Berkovcová, přivítala všechny přítomné a seznámila 

s programem jednání. 

 

2. Projednání žádostí o dotace z dotačních programů města Nepomuk 

- projednání jednotlivých žádostí a rozdělení prostředků na I. výzvu 

- tabulka přehledu s návrhem finančních prostředků jednotlivým oddílům/spolkům/klubům je 

připojena jako příloha k zápisu 

- žádný z žadatelů nemá pohledávky z minulého období u města Nepomuk (dle informace 

účetní města Nepomuk) 

 

1) Český rybářský svaz – ČRS 
- žádost podána dne 9. 3. 2015 osobním doručením, zaregistrováno 25 dětí 

- připomínka, že na žádosti je uveden předpoklad 20 dětí, na registračním seznamu 25 dětí, 

k rozdělení prostředků uvažováno o 25 dětech – závěr: do budoucna by bylo lépe do této 

kolonky psát odpovídající počet dětí připojenému seznamu dětí (tj. v tomto případě 25 na 

žádost, 25 na seznamu)  
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- hlasování:  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  

2) Pionýr, z. s., Florbal 

- žádost podána dne 16. 3. 2015 elektronicky spolu s dalšími žádostmi stejného žadatele, 

seznam dětí je na registračních listech s čísly, seznam 34, z toho 1 vedoucí, započítáno 33 

- diskuse k tomu, zda je možné překročit rozpětí počtu dětí na 1 oddíl dané pravidly, tj. 5-25 

dětí/mládeže, většině se omezení počtu dětí – horní hranice 25 zdála nedůvodná, stálo by za to 

v dalším ročníku pravidla v tomto bodě přehodnotit rozumnou horní hranicí nebo ponechat 

horní hranici (rozumnou míru) na úvaze komise a rady 

 

- hlasování: překročit horní hranici počtu dětí a započíst oddílu 33 dětí 

Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 0 

 

- dále se diskutovalo o konkrétně evidovaných dětech, většina je sice evidována v pionýrské 

skupině organizace Pionýr, z. s. – Pionýrská organizace Nepomuk, ale jsou to děti ZŠ Žinkovy 

s bydlištěm mimo Nepomuk (Žinkovy, Březí, Radochovy, Neurazy, apod.). Z této diskuse 

vznikl návrh – podnět pro tvůrce pravidel, zda se budou podporovat spolky/kluby/oddíly 

působící v Nepomuku nebo jenom nepomucké děti organizované v nepomuckých 

spolcích/klubech/oddílech 

 

3) Pionýr z. s., oddíl Pusíci 

- žádost podána dne 16. 3. 2015 elektronicky spolu s dalšími žádostmi stejného žadatele, 

seznam dětí je na registračních listech s čísly, započteno 17 dětí 

 

4) Pionýr z. s., oddíl Knoflíci 

- žádost podána dne 16. 3. 2015 elektronicky spolu s dalšími žádostmi stejného žadatele, 

seznam dětí je na registračních listech s čísly, započteno 14 dětí 

 

5) Pionýr z. s., oddíl Babeta 

- žádost podána dne 16. 3. 2015 elektronicky spolu s dalšími žádostmi stejného žadatele, 

seznam dětí je na registračních listech s čísly, započteno 18 dětí 

 

6) TJ Slavoj Dvorec, oddíl kopané, mladší a starší přípravka 

- žádost podána dne 19. 3. 2015 elektronicky, seznam dětí je výpisem z členské základny bez 

registračního čísla – kontrola podle roku narození – započteno 23 dětí 

 

7) TJ Slavoj Dvorec, JUDO DĚTEM 

- žádost podána dne 20. 3. 2015 elektronicky, seznam dětí je jen výpisem z členské základny 

bez registračního čísla, na seznamu 24 osob, z toho 20 dětí, započteno 20 dětí 

 

8) Šachový klub Dvorec 

- žádost podána 20. 3. 2015 osobně v listinné podobě, 18 dětí – seznam podepsán zákonnými 

zástupci, započteno 18 dětí 

 

9) TJ Sokol Nepomuk, Tenis 1 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 20 dětí 

 

10) TJ Sokol Nepomuk, Tenis 2 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 12 dětí 
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11) TJ Sokol Nepomuk, Tenis 3 

- Žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 12 dětí 

 

12) TJ Sokol Nepomuk, Tenis 4 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 13 dětí 

 

13) TJ Sokol Nepomuk, Florbal 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, provedena kontrola, zda děti v seznamech pionýrského oddílu florbalu a florbalu TJ 

Sokol Nepomuk nejsou duplicitní, započteno 18 dětí 

 

14) TJ Sokol Nepomuk, Všestrannost 1 – ml. žactvo 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 20 dětí 

 

15) TJ Sokol Nepomuk, Všestrannost 2 – st. žactvo 

- žádost podána 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou, seznamy dětí jsou výpisem z členské 

základny, započteno 11 dětí 

 

16) FK Nepomuk, přípravka 

- žádost podána elektronicky 20. 3. 2015, seznam dětí má registrační č., ale u některých dětí je 

členství zaspáno s pozdějším datem, než 1. 1. 2015, které je uvedené v pravidlech pro 

poskytnutí dotace (u 5 dětí z 22 od 15. 1. 2015) 

 

- Hlasování: budeme započítávat pouze děti, které jsou registrovány/vedeny ve výpisech 

z členské základny k 1. 1. 2015, tak jak je dáno pravidly 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Započítáno 17 dětí 

 

17) FK Nepomuk, ml. žáci 

- žádost podána elektronicky 20. 3. 2015, seznam dětí má registrační č., započítáno 18 dětí 

 

18) FK Nepomuk, st. žáci 

- žádost podána elektronicky 20. 3. 2015, seznam dětí má registrační č., započítáno 22 dětí 

 

19) FK Nepomuk, dorost 

- žádost podána elektronicky 20. 3. 2015, seznam dětí má registrační č., započítáno 20 osob 

 

20) Sbor dobrovolných hasičů (SDH), přípravka, ml. žáci, st. žáci 

- žádost podána dne 20. 3. 2015 v listinné podobě poštou – 1 žádost s 3 seznamy pro přípravku, 

ml. a st. žáky, doplněn ještě celkový seznam s registračními čísly, datum vstupu je však 

pozdější, než k 1. 1. 2015, tj. 28. 1., 3. 2., 3. 3. a 16. 3. – celkem u 14 dětí ze 41, stejně jako 

v případě přípravky FK Nepomuk by bylo započítáno pouze 27 dětí (4 přípravka, 13 mladší, 

10 starší). Protože byla podána jedna žádost, děti byly počítány celkem, u přesahu 25 dětí 

podle pravidel postupováno obdobně jako u pionýrské skupiny florbalu. 

 

- hlasování: souhlas s tímto postupem a započtením 27 dětí 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 započítáno 27 dětí 

 

 



4 
 

Celkem pro I. výzvu tohoto dotačního programu bylo započítáno dle návrhu SK 378 dětí. Celková 

částka dotačního programu činí dle pravidel 100.000 Kč, I. výzva se pohybuje v rozmezí 70-90% 

z celkové částky. SK vyšla z 80%, tj. 80.000 Kč. Na dítě vychází finanční obnos ve výši 211,64 Kč, 

SK navrhuje jednotně pro dítě ve všech spolcích/klubech/oddílech. Propočty finančních dotací pro 

jednotlivé kluby/spolky/oddíly byly zapracovány do tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování:  

SK hlasovala o návrhu rozdělení prostředků klubům/spolkům/oddílům uvedených v tabulce 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Odsouhlasený návrh rozdělení finančních prostředků (tabulka) bude postoupen radě ke schválení. 

 

3. Různé, diskuse 

 Štafetový běh „Po stopách Operace Cowboy“ 

- p. předsedkyně dává podnět k zamyšlení, zda by měl někdo zájem se účastnit, propozice byly 

zaslány členům SK předem 

- termín konání: 23. května 2015, sobota od 10.00 hod 

- start je v Bavorsku - Eslarn, cíl Čechy - Svržno 

- přihlášky se posílají na MěÚ Hostouň (starosta@hostoun.cz nebo tel. +420379496112) 

 

 Návštěva v Kemnathu 

- projednávána již na minulé schůzce SK s nepřesnými údaji 

- měnil se termín schůzky na 25. 4. 2015 – v 10 hodin v Kemnathu, návrat cca 19.00,  

- stále nejsou přesnější údaje týkající se odjezdu z Nepomuka 

- p. Jan Kohout se odhlásil, nevyhovuje mu termín, zatím přihlášen ing. Josef Jiránek a ing. Petr 

Čekan 

- termín do 27. 3. 2015 přihlášení případných dalších zájemců 

- SK ukládá p. předsedkyni domluvit s ing. Jiranem podmínky odjezdu, případně další přesnější 

informace 

 

 III. grantový program města 

- na minulém jednání SK jsme určovali 4 zástupce pro komisi, která bude podávat návrh na 

rozdělení prostředků z III. grantového programu - Mgr. Jana Berkovcová, František Mareš, 

Ing. Josef Jiránek a Karel Baroch 

- výběrová komise zpracovala tabulku s jednotlivými žadateli, p. předsedkyně by zaslala SK 

tabulku i další informace a poprosila by o pomoc členy SK, aby také navrhli, který 

klub/oddíl/spolek podpořit - vyrozumění do týdne  

 

 Víceúčelové hřiště u ZŠ Nepomuk 

- projektant poslal skicu podle posledního jednání (400 m, 4 dráhy), pokud by mělo být 

umístěno do tohoto prostoru, vychází ovál u sokolovny u chodníku, zatáčka u školy zasahuje 

až do objektu pod terasu, u bazénů hrana dráhy vychází k altánku – do původně zamýšleného 

prostoru není možné umístit – zatím jenom nákres 

- nově vyhlašované varianty dotačních programů už neumožní podávat žádost FK, měl by žádat 

majitel pozemku, 30 % účast a další podmínky (pravidla buď fotbal nebo atletika) 

- školské soutěže – je potřeba 400 m ovál, nebylo by možné zmenšit velikost oválu? 

- šíře dráhy by měla zůstat, úvaha 2 dráhy? 

- pro soutěže není kapacita šaten  

 

 Sportoviště pro neorganizované děti 

- znovu otevřen problém vyžití neorganizovaných dětí a mládeže 

- pokud se něco vybuduje za vyšší finanční obnos, bude snaha to ochránit proti zničení, údržba 

je většinou také nákladná a je předpoklad, že investor nebo majitel takovýto prostor uzavře 

- podpořit místa, kde by byl prostor pro děti neorganizované, aby se mohly vyžít – úkol na příští 

komisi: v Nepomuku a ve Dvorci navrhnout „plácky“ vhodné k tomuto účelu 

mailto:starosta@hostoun.cz
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- zmíněn prostor ve Dvorci v Huti – houpačky – obnovit? 

- Hřiště V Korýtkách – je možné využít? 

 

 Diskuse 

- diskutovalo se vždy k projednávanému tématu rovnou 

- v 19.28 hod. se dostavil ing. Čekan (omluven), jednání komise bylo již u konce 

 

 

4. Usnesení 

 

1) SK navrhuje radě rozdělení finančních prostředků z I. výzvy dotačního programu 

„Volnočasové aktivity dětí a mládeže“ v roce 2015 dle přiložené tabulky 

2) SK ukládá p. předsedkyni vyjednat s ing. Jiranem podrobnosti ohledně odjezdu do Kemnathu 

25. 4. 2015 v sobotu a informovat účastníky tohoto setkání 

3) SK navrhuje radě projednat instalaci 1 buňky -  šatna ke hřišti s umělým povrchem 

4) SK dává podněty k zamyšlení tvůrcům pravidel I. dotačního programu - vzešlo z jednání SK 

při hodnocení jednotlivých žádostí: 

 podpořit spolky/kluby/oddíly působící v Nepomuku nebo konkrétně nepomucké děti 

organizované v těchto spolcích? 

 počty dětí jako omezující kritérium? 

 počet dětí/ml. v žádosti (předpoklad) – uvádět počty v žádosti shodně se seznamem 

dětí, který je prokazatelný, předpoklad je spíše subjektivní nepodložený návrh 

 úvaha zda by bylo možné navýšit celkovou dotaci v příštím roce – vzešlo z údajů 

požadavků finančních prostředků spolků v žádostech 

5) Podpořit tvorbu míst k vyžití neorganizovaných dětí a mládeže – úkol členům komise 

k zamyšlení – navržení nějakého prostoru pro tyto účely (na příští schůzku) 

6) Podnět zapisovatelky SK pro radu, aby dojmenovala 1 člena - lichý počet pro potřebu 

hlasování (tajemník, zapisovatel, zaměstnanec úřadu by měl mít pouze hlas poradní)., 

administrátorka se zatím hlasování neúčastnila 

 

 

5. Závěr 

Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Tabulka přehledu žádostí s navrženými finančními částkami pro jednotlivé oddíly/spolky/kluby 

- Prezenční listiny - hosté, členové 

 
 

 

 

 

Zapisovatel: Čubrová Blanka 

Dne 25. 3. 2015 

 

 


