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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 21. 10. 2015 
 

Členové sportovní komise 

 

Jméno Přítomen 

ano/ne 

Pozn. 

Mgr. Jana Berkovcová, 

předsedkyně 
ano  

Karel Baroch ne omluven 

Ing. Petr Čekan ano  

Ing. Josef Jiránek ano  

Ladislav Kincl ne omluven 

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ne omluven 

František Mareš ano  

Bc. Jan Ticháček ano  

Petr Kubeček ano  

Mgr. Marie Roubová ano  

Milan Voráček ano  

Jan Hozman ano  

Pavel Jiránek ne omluven 

Mgr. Blanka Čubrová, tajemnice, 

zapisovatelka 
ano  

Přítomna nadpoloviční většina, tj. 11 členů komise z 15, sportovní komise je usnášení schopná. 

 

Hosté: Mgr. Marek Baroch, Rada města Nepomuk 

 

Prezenční listiny jsou součástí zápisu jako příloha. 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Sportovní areál u ZŠ 

3. Dotační program města „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ - II. výzva - prémiová 

4. Různé, diskuze 

5. Usnesení 

6. Závěr 

 

1. Zahájení 

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

s programem jednání. 

 

2. Sportovní areál u Základní školy v Nepomuku 

 

- Mgr. Marek Baroch, Rada města Nepomuk (RMN)  - město Nepomuk řeší ve spolupráci 

s Centrem pro komunitní plánování (CPKP) 

- je pravděpodobné, že dojde k rozšíření prostoru hřiště do místa, kde se v současnosti naváží 

zemina – záleží na územní studii, kterou v současné době zpracovávají architekti Ing. Červený 

a Ing. Bečka (výběrové řízení ze 3 uchazečů) 

- územní studie se ještě musí promítnout do územního plánu, teprve pak může být realizováno, 

otázkou je rovněž finanční zatížení 

- informace p. radního o akci, která se bude konat 21. 11. 2015 od 13.30 v prostoru hřiště 

u základní školy, kde se bude procházet daná lokalita s architektem – snaha je zajistit co 
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největší počet lidí, aby podklad pro studii měl nějakou vypovídající hodnotu, bude zde 

i program pro děti, po prohlídce místa bude pokračovat diskuse v Sokolovně 

- prosba pro členy SK – zajistit informovanost ve svém okolí, u členů svých organizací 

 

- Mgr. Jana Berkovcová - ke studii bude podkladem rovněž prezentace žáků základní školy (ZŠ) 

– jejich vize dané lokality 

 

- Bc. Jan Ticháček - zapracovány by měly být i požadavky na atletické discipliny a požadavky 

fotbalového klubu, což nebude jednoduché, je třeba vzájemná informovanost 

 

- P. Jan Kohout – první studie FK (fotbalový klub) na víceúčelové hřiště v daném prostoru 

nevyšla, FK chce především nejprve od architekta zjistit plošnou náročnost se zařazením 

všech požadavků  

 

- bylo diskutováno i o dalších aspektech jako velikost plochy, na které bude víceúčelové 

sportoviště realizováno, zda má odpovídat krajským regulím soutěží, úvaha o prostoru, zda 

pouze na stávajícím místě + místě s navážkou (nejlevnější), zda rozšířit dále ke „Kozímu 

Hrádku“(není zasíťováno - finančně mnohem náročnější), zda využít i plochu s bazény a jinak 

vše uspořádat, např. natočit hřiště, zda budovat též odpočinkovou zónu, bude třeba přemístit 

scate park, zmíněn rovněž požadavek začlenění in-line dráhy, o té se ale spíše uvažuje 

v prostoru cyklostezky Helenky po zpevnění plochy, stále se řeší využití celého prostoru mezi 

ZŠ a Kuvagem i směrem k soukromým vlastníkům pozemků v sousedství, se kterými Město 

jednalo o odkupu – Mgr. Marek Baroch 

 

- SK se shoduje na tom, že bude třeba zjistit zejména finanční náročnost, plošnou náročnost, 

bezpečnost  

- dobré by bylo řešit studii prostoru formou jakési skládanky, kde by se daly při připomínkování 

různě přemisťovat jednotlivé části víceúčelového sportoviště 

 

- Mgr. Marek Baroch - důležitá bude možnost využití různých dotačních programů - záleží na 

vyhlášení a stanovených podmínkách, příjemci jsou různí, žadatelem může být i město, ale je 

třeba spolupráce spolků na projektu – podklady ke zpracování, město Nepomuk vychází vstříc 

spolkům, ale musí pro to také něco udělat  

 

 

 

3. Dotační program města Nepomuk „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ – II. 

výzva – prémiová 

 

- seznámení – oživení podmínek II. výzvy výše uvedeného dotačního programu města Nepomuk, 

podávání žádostí, zatím pouze informace k podání, žádná žádost dosud nepodána – 

zapisovatelka a předsedkyně 

 

- rozvinula se velká diskuse ke kritériím týkajícím se II. výzvy, jak spravedlivě nastavit -  

rozdílný způsob fungování organizací, rozdílná náročnost, kolektivní vs. individuální sport 

- kritéria pro tuto výzvu se stanoví, až přijde nějaká žádost (více než 1 žádost), ale bylo by 

dobré o nich přemýšlet 

 

- návrh v příštím roce při vyhlášení dotačního programu podpořit volnočasové aktivity jako 

takové a reprezentaci města neřešit v jednom programu 

 

- v letošním roce velmi malá částka – požadováno navýšení finančních prostředků, počet spolků 

na území města velký, částka k rozdělení velmi nízká 
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- pro stanovení kritérií by bylo dobré prokázat náklady spolků a snažit se získat navýšení 

dotace, problémem však bude rozdílný chod organizací, stav majetku, apod., podstatné by 

měly být nutné náklady k udržení činnosti organizace, a to té činnosti, která se týká dětí 

a mládeže, problémem je, že u některých spolků nelze náklady oddělit od oddílů s dospělými 

- jaké náklady tedy prokazovat – výdaje oddílu na danou činnost, reálné náklady na chod dětí, 

prokazatelné náklady, bez ohledu na majetkové poměry klubu? 

- v souvislosti s nákladovou složkou organizací se diskutovalo o využívaných prostorách 

k činnosti, a to zejména o těch, které nejsou v majetku organizace a kde je placeno nájemné,   

- pokud jsou budovy v majetku města, měly by mít spolky stejně nastavenou laťku, stejné 

poměry, stejnou částku nájmu 

 

- Mgr. Marie Roubová navrhla, že by se dávaly náklady na dítě jednou částkou x počet dětí 

a chápala by tak podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, ohodnocení za reprezentaci by 

do tohoto programu nedávala 

 

- většina přítomných se vyjadřovala v tom smyslu, že by program pro reprezentaci nebo na 

různé jednorázové akce vyčlenili úplně mimo dotační program, aby si žádaly spolky přímo 

radu o jednorázovou podporu 

 

- Mgr. Marek Baroch uvedl, že zástupci města v podstatě neznají problémy jednotlivých spolků 

ani jejich náklady  

- navrhl, že by bylo dobré, aby se spolky prezentovaly na společné schůzce, kde by náklady 

okomentovaly a schůzka by možná přispěla k navýšení prostředků na volnočasové aktivity dětí 

a mládeže 

 

- přítomní s návrhem víceméně souhlasili a bylo dohodnuto, že se vyvěsí na web města 

Nepomuk informace o prezentaci spolků a pokud budou mít spolky zájem, sjedná se společná 

schůzka s Radou města Nepomuk  

 

- přítomní členové SK se shodli na tom, že pro příští rok by navrhovali vyhlásit program pro 

podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže jako jeden celek bez rozdělení na výzvy, další 

dotační program na podporu činnosti neziskových organizací by zahrnoval činnost pravidelně 

se opakující a jednorázové reprezentační nebo jiné kulturní, sportovní, apod. akce vyčlenit 

úplně mimo, žádat o jednorázový příspěvek přímo RMN, která už by s tím pro tyto účely 

počítala v rozpočtu města. Pokud se budou stále rozdělovat pojmy kulturní a sportovní akce 

bylo by dobré specifikovat co je kulturní, co sportovní či jiná akce. 

 

 

4. Různé, diskuze 
- diskutovalo se vždy k projednávanému tématu rovnou. 

 

 

5. Usnesení 

 

1) SK navrhuje RMN pro rok 2016: 

 Vyhlášení programu pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže bez dělení na dvě 

výzvy shodnou částkou na dítě pro všechny organizace 

 Vyhlášení programu pro podporu činnosti neziskových organizací (pravidelné činnosti) 

 Jednorázové akce a reprezentaci města vyčlenit mimo dotační programy jako jednorázové 

žádosti pro podporu těchto akcí přímo radě nebo zastupitelstvu 

2) SK navrhuje RMN zasadit se o stejnou výši nájmu, stejné nastavení podmínek pro spolky, 

které užívají ke své činnosti nemovitosti ve vlastnictví města Nepomuk 

3) SK navrhuje RMN navýšení finančních prostředků do programu podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 
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6. Závěr 

Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listiny - hosté, členové 

 
 

 

Zapisovatel: Čubrová Blanka 

Dne 22. 10. 2015 

 

 


