
SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZASTUPITELŮ – 3.12.2015 

Nepomuk, sál Hotelu U Zeleného stromu 18:00 – 21:30 

 

Diskuzní setkání zástupců nepomuckých spolků a dalších neziskových organizací se zastupiteli bylo 

svoláno vedením města na základě podnětu od sportovní komise (SK). Zúčastnilo se jej cca 35 osob, 

z toho 8 členů městského zastupitelstva. Diskuzi moderovala předsedkyně SK Jana Berkovcová.  

Na programu setkání byly: 1) prezentace činnosti jednotlivých spolků; 2) městské dotace a podpora 

činnosti spolků ze strany města; 3) volná diskuze. 

 

Cílem bodu č. 1 bylo zvýšit informovanost o činnosti spolků směrem k zastupitelům i mezi sebou 

navzájem. Aktivně se představilo 14 místních spolků, tedy většina, přestože některé se nezúčastnily 

(např. AMK, zahrádkáři …). Prezentace ukázaly velikou šíři sportovních, kulturních či obecně veřejně 

prospěšných aktivit, které jsou místní občané schopni realizovat ve svém volném čase. Zároveň 

z prezentací vyplynulo, že jsou zde na jedné straně velké organizace, často s mnohaletou historií, 

početnou členskou základnou (vč. desítek až stovek dětí navštěvujících jejich kroužky a oddíly) a 

majetkem v řádu milionů a na druhé straně malá sdružení o několika členech, která přesto vyvíjejí 

obdivuhodné aktivity - a to i daleko za hranicemi našeho města (např. Nepomucké kuchařinky).  Dle 

jednoho z diskuzních příspěvků, se kterým se lze ztotožnit: „právě velká šíře volnočasových aktivit, ať 

již sportovních nebo kulturních, výrazně přispívá ke kvalitám života v Nepomuku.“ Prostředky vložené 

do spolků tedy nejsou „vyhozenými penězi.“ Drtivá většina spolků je přitom závislá (mimo zdrojů 

vlastní činnosti a sponzorských darů) na financování z dotací – a to jak od města, tak z kraje, MŠMT 

atd. 

 

V bodě č. 2, který lze považovat z krátkodobého hlediska za nejdůležitější, byly diskutovány městské 

dotační programy a obecně podpora města vůči neziskovkám. Přítomným byla položena otázka, zda 

stávající podobu grantů ponechat, či učinit (klidně i zcela radikální) změny. Se současným systémem 

městských dotací nebyl nakonec v podstatě závažnější problém, přesto jsou, dle mínění přítomných, 

žádoucí jisté úpravy. Většinovou podporu měly tyto návrhy: 

1) Zvýšit objem finančních prostředků v dotačních programech, zejména pak v programu č. 1. 

2) Zrušit prémiové kolo dotačního programu č. 1 

3) Vzhledem k vydělení sportu z dotačního programu č. 2 přidat samostatný dotační titul na 

sportovní akce. 

4) Nastavit spravedlivý systém nájemného za městské prostory pro všechny spolky. Zvážit 

možnost, že město bude podporovat spolky např. i subvencovaným až symbolickým nájmem 

– a to třeba i místo některých dotací (méně administrativy, stejný efekt). 

5) Posílit spolupráci s partnerskými městy prostřednictvím spolků – např. podporou 

přeshraničních akcí (či přímo takto zaměřeným dotačním titulem?) 



Většina spolků je ochotná předložit městu vyčíslení nákladů na provoz. Dále 4 spolky by měly zájem o 

klubovny (nebytové prostory), pokud by vznikly např. nástavbou šaten u sportovní haly. 

Obecný souhlas byl vysloven s touto základní strukturou dotačních programů pro spolky na příští rok: 

1) Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Ocenění pro mimořádné individuální výkony v oblasti sportu, kultury a veřejného života 

(Cena starosty? Osobnost roku?) – nemusí být součástí dotačních programů 

Návrhy pravidel dotačních programů (vč. uvažované alokace finančních prostředků) budou 

zpracovány MÚ a zaslány k vyjádření SK a kulturní komisi, jakožto poradním orgánům rady, v nichž je 

zastoupena drtivá většina místních spolků. 

 

Ve volné diskuzi (bod č. 3) bylo např. ještě hovořeno o spolupráci mezi spolky a dalších tématech. 

Setkání bylo zúčastněnými vnímáno velmi pozitivně. Příznivý ohlas sklidil i návrh, že by se mohlo 

konat pravidelně, každý rok. 

 

 

Zpracoval: Pavel Kroupa 


