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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 10. 11. 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 ano  

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ano  

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. 13 členů komise z 15, sportovní komise je usnášení schopná. 

 

Hosté: Mgr. Marek Baroch, PhDr Pavel Kroupa - Rada města Nepomuk (RMN) 

 Mgr. Tereza Pelclová – Centrum pro komunitní práci (CpKP) 

 Ing. arch. Marek Bečka – zpracovatel územní studie na využití prostoru u ZŠ Nepomuk 

 Pavel Motejzík – Nepomucké noviny (NN) 

 

Prezenční listiny jsou součástí zápisu jako příloha. 

 

Program: (z organizačních důvodů byly body 4. a 5. přesunuty na začátek programu) 

 

1. Zahájení 

2. Projekt Kompas 

3. Herní plácky v Nepomuku a Dvorci 

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

5. Setkání spolků se zastupiteli města  

6. Různé, diskuze 

7. Usnesení 

8. Závěr 

 

1. Zahájení 

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

s upraveným programem jednání. 

 

 

2. Projekt Kompas 

 

- Mgr. Tereza Pelclová  - co je to vlastně CpKP- pomoc městům a obcím, aby otevřely své 

rozhodování pro veřejnost, projednávání věcí s občany 
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- posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji 

obcí, měst a regionů 

- KOMPAS: zapojena 3 města Nepomuk, Stod, Horažďovice – vylepšení nástrojů komunikace 

s veřejností – řešení důležitých témat týkajících se uvedených lokalit ve spojení s veřejností 

- v Nepomuku jde v prvé řadě o využití prostoru v okolí základní školy, dále redesign 

Nepomuckých novin a webových stránek, facebook 

- plánované setkání 21. 11. 2015 od 13.00 v prostoru hřiště u základní školy (ZŠ) – rozdání 

letáčků, zajištění co největšího a nejrozmanitějšího množství lidí, pro architekty budou 

přínosné náměty a nápady všech věkových kategorií pro zpracování studie   

- zapojena byla též škola – školní parlament 

 

- Ing. arch. Marek Bečka – ve spolupráci s architektem p. Ing. arch. Červeným řešení 

současného prostoru hřiště, koupaliště a prostoru mezi ZŠ a zahrádkami – viz mapka území 

(příloha zápisu) 

- cílem studie je rozmyslet, co by v tomto prostoru chtělo město a jeho obyvatelé mít – jaké 

udělat změny ku prospěchu všech občanů 

- samozřejmě jsme si vědomi finanční náročnosti, proto jde o projekt s dlouhodobým výhledem, 

ne vše se bude realizovat v současnosti, ale postupně podle možností, prostor v projektu řešit 

takovým způsobem, aby se do budoucna mohlo pokračovat v jeho realizaci s přihlédnutím 

k finanční stránce věci  

- protože se sportovní komise zabývá touto záležitostí také, proto by se rád dotázal na názory 

členů této komise 

- současná podoba prostoru – využíván pro různé akce sboru dobrovolných hasičů, 

automotoklubu, apod., využíván širokou veřejností i spolky pro různé volnočasové aktivity, 

v létě využívány bazény   

 

- Bc. Jan Ticháček, Mgr. Jana Berkovcová – hřiště samotné s oválem je bohužel v takovém 

stavu (nerovnost povrchu, vlhkost, vylézající kameny), že jej škola pro tělocvičnou činnost 

neužívá, což velmi zarazilo členy RMN 

- hřiště se do tohoto stavu dostalo právě proto, že je užíváno širokou veřejností, spolky, je tam 

volný přístup a nikdo prostor neudržuje, částí areálu je i parkoviště, které je rovněž 

nevyhovující 

- s parkovištěm souvisí řešení vjezdu do školy vůbec, úzký prostor, v němž se nemohou minout 2 

vozidla, o důstojném přístupu do školy už se zde diskutovalo – dírou v plotě přichází do ZŠ 

největší množství žáků, ale i dospělých 

 

- diskuse o vhodnosti prostoru, když je to vlastně u kruhového objezdu, u komunikace 

 

- P. Jan Kohout – vidí stávající prostor jako vhodný proto, že je zde zázemí školy a sportovní 

haly (šatny, WC, jídelna) 

- údržba byla soustředěna na budovy nikoli na prostor okolo nich, žádný správce, žádný dohled 

a dodržování pořádku 

 

- na to, že prostor využívají pro volnočasové aktivity spolky i široká veřejnost hlavně 

v odpoledních a večerních hodinách, zde však žádné zázemí není – žádné veřejné WC, šatna, 

umývárna 

- WC je sice u bazénů, ale je otevřené pouze v době, kdy jsou v provozu bazény 

 

- při řešení prostoru je třeba vzít v potaz  vlhkost podloží v některých částech prostoru 

 

- dále bylo diskutováno o tom, co by si kdo v tomto prostoru představoval, co by navrhl, je 

jasné, že půjde o dlouhodobý rozvoj prostoru, nebude se vše realizovat hned a tak je to třeba 

i veřejnosti prezentovat – Mgr. Berkovcová, PhDr. Kroupa  

- návrhy členů SK na to, co by v prostoru mohlo být: např. amfiteátr, letní kino, přírodní 

koupaliště, in-line dráhy, prostor pro scate, hřiště na kopanou, volejbal, prostor na atletické 
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disciplíny - podle toho v jakém měřítku se budou využívat (pro závody dodržet parametry) 

a samozřejmě také park – stromy, keře 

 

- Ing. arch. Marek Bečka – co v Nepomuku není a mělo by být – návrhy 

 

- diskuse tak volně přešla do bodu 3. 

 

 

3. Herní plácky v Nepomuku a Dvorci 

 

- nejsou zde v dostatečné míře např. herní plácky, volejbalová hřiště 

- o herních pláccích už SK jednala na minulých schůzkách, vytipovala prostory a zaznačila 

v mapkách pro Nepomuk a Dvorec – vyvěšeno u zápisů z komisí na webu, znovu bude 

vyvěšena mapka Nepomuckých plácků, protože soubor na internetu nešel otevřít 

- dobré by bylo zřízení plácků na volejbal – bývalo na sídlišti i na více místech, zastavělo se 

obytnými domy a parkovišti pro automobily 

- herní plácky by bylo dobré osadit prvky vyhovující širokému spektru (od nejmladších dětí po 

mládež)  

 

 

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

výzva – prémiová 

 

- p. předsedkyně SK ve stručnosti zopakovala reprezentaci a činnost spolků/oddílů, které 

podaly žádost v II. výzvě tak, jak ji prezentovaly v žádostech 

- každý z těchto spolků/oddílů si navrhl částku, kterou by od dotace očekával 

- navržené rozdělení finančních prostředků v celkové částce 19.997 Kč mezi spolky: 

 

Spolek/oddíl Požadovaná 

částka 

Navržená 

částka 

ČRS, z.s.,místní org.Nepomuk 5.000,- 5.000,- 

FK Nepomuk dorost 1.000,- 1.000,- 

FK Nepomuk st.žáci 1.000,- 1.000,- 

FK Nepomuk ml.žáci 1.000,- 1.000,- 

FK Nepomuk přípravka 1.500,- 1.500,- 

TJ Sokol Nepomuk-tenis 4.500,- 4.500,- 

Šachový klub Dvorec, z.s. 8.000,- 5.997,- 

Celkem  19.997,- 

 

Dotační program umožňoval rozdělovat finanční prostředky celkem ve výši 100.000 Kč, 

v I. výzvě bylo vyplaceno 80.003 Kč, na II. výzvu připadá 19.997 Kč. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s rozdělením navrženým v tabulce (sloupec 3) 

pro: 13  proti: 0 členů SK zdržel se: 0  

 

- PhDr. Pavel Kroupa - jak koncipovat dotační programy pro příští rok?  

- zatím máme dotace postavené podobně jako kraj 

 

- již minulou schůzku stejně jako dnes se polemizovalo o tom, že by se akce na reprezentace 

neměly zařazovat do dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“, 

mělo by se žádat samostatně a o přidělení finančních prostředků by rozhodovala přímo rada, 

popř. zastupitelstvo 

- p. předsedkyně – možnost nahlédnutí jak se s touto problematikou vyrovnávají v jiných 

lokalitách, např. ÚMO Plzeň 3 programy:  
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1) Celoroční činnost nestátních neziskových organizací 

2) Sportovní akce 

3) Volnočasové aktivity 

 

- p. Jan Kohout – spolky většinou už dopředu vědí, jaké akce budou v následujícím roce 

pořádat a jakých soutěží se pravděpodobně účastní, pokud by toto sdělily městu dopředu, bylo 

by možné se domluvit na grantový program 

- někteří členové SK navrhovali, že by nemuselo jít o finanční příspěvek, ale např. o poskytnutí 

prostorů k akci zdarma, popř. zajištění nějaké jiné služby, apod., což by také velmi pomohlo 

- ostatně i o tom lze komunikovat při společném setkání se spolky/oddíly/organizacemi 

 

 

5. Setkání spolků se zastupiteli města 

 

- Návrh na setkání padl na poslední schůzce SK, výzva byla zveřejněna na www.nepomuk.cz 

(aktuality) 

- Přihlášeny tyto spolky (do 10. 11. 2015): 

 FK Nepomuk 

 TJ Sokol Nepomuk 

 SDH Nepomuk 

 Šachový klub Dvorec 

 ČRS MO Nepomuk 

 TJ Slavoj Dvorec 

 SDH Dvorec 

 

- PhDr. Pavel Kroupa - rada s podněty od SK navrhne nějaký program, zkonzultuje se 

zastupitelstvem, poté zašle do sportovní komise a ke zveřejnění 

 

- naše podněty: 

 představení spolků, kdy vznikly, čím se zabývají, kolik členů, apod. 

 potřeby spolků 

 dotační programy 

 stejné podmínky pro všechny spolky/oddíly/organizace zabývající se volnočasovými 

aktivitami dětí a mládeže 

 iniciativy spolků ke zlepšení vlastního zázemí 

 harmonogram činností na další rok – jaké akce se budou konat 

 určit časovou hranici pro prezentaci jednoho spolku 

 

- p. Pavel Motejzík – požádal členy SK, kteří jsou zástupci většiny nestátních neziskových 

organizací (NNO) na území Nepomuka, zda by se každý spolek mohl představit v jednom čísle 

Nepomuckých novin – zaslání podkladů 

-  

 

6. Různé, diskuse 

 

- p. Jan Kohout – odměna členům komise – chápe členství v komisi jako dobrovolnou činnost 

- diskuse, zda se odměny vzdát nebo ji poskytnout na potřebnější účely 

- informace z MÚ: vzdát se může, ale písemně, dohoda může být sepsána pouze s členem komise 

a odměna vyplacena na jeho účet, dále je věc každého k jakým účelům ji použije 

 

- FK dostalo dotaci na zhotovení vrtu na vodu, nepodařilo se získat územní rozhodnutí, není 

možné do konce roku provést a vyčerpat,  

 

- Mgr. Marek Baroch - záloha bude převedena do dalšího roku, aby bylo možné realizovat 

http://www.nepomuk.cz/
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7. Usnesení 

 

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

„Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ následovně: 

 

Spolek/oddíl Navržená 

částka 

ČRS, z.s.,místní org.Nepomuk 5.000,- 

FK Nepomuk dorost 1.000,- 

FK Nepomuk st.žáci 1.000,- 

FK Nepomuk ml.žáci 1.000,- 

FK Nepomuk přípravka 1.500,- 

TJ Sokol Nepomuk-tenis 4.500,- 

Šachový klub Dvorec, z.s. 5.997,- 

Celkem 19.997,- 

 

 

2) SK navrhuje začlenit do programu společného setkání se spolky následující podněty: 

 

 představení spolků, kdy vznikly, čím se zabývají, kolik členů, apod. 

 potřeby spolků 

 dotační programy 

 stejné podmínky pro všechny spolky/oddíly/organizace zabývající se volnočasovými 

aktivitami dětí a mládeže 

 iniciativy ke zlepšení vlastního zázemí 

 harmonogram činností na další rok – jaké akce se budou konat 

 určit časovou hranici pro prezentaci jednoho spolku 

 

 

3) SK navrhuje spolkům/oddílům/organizacím na území města zajistit účast na setkání 21. 11. 

2015 – jedná se o studii využití prostoru pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity nejen 

spolků/oddílů a organizací, ale celé široké veřejnosti 

 

4) SK navrhuje spolkům/oddílům/organizacím na území města využít možnosti prezentace 

v Nepomuckých novinách (v každém čísle po jednom spolku) – zaslání podkladů 

šéfredaktorovi p. Pavlu Motejzíkovi (tel.: +420 604 442 409, e-mail: noviny@nepomuk.cz) 

 

 

8. Závěr 

 

- Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listiny - hosté, členové 

- Mapka lokality u školy  
 

Zapsala: Čubrová Blanka 

Dne 11. 11. 2015 


