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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 9. 3. 2016 
 

Členové sportovní komise 

 

Jméno Přítomen 

ano/ne 

Pozn. 

Mgr. Jana Berkovcová, 

předsedkyně 
ano  

Karel Baroch ano  

Ing. Petr Čekan ano  

Ing. Josef Jiránek ano  

Ladislav Kincl ano  

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ano  

František Mareš ne  

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

 

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

  

Prezenční listiny jsou součástí zápisu jako příloha. 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Dotační programy města Nepomuk na rok 2016 – projednání žádostí 

3. Různé, diskuze 

4. Usnesení  

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

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

s programem jednání. 

 

 

2. Dotační programy města Nepomuk na rok 2016 – projednání žádostí 

 

2.1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

- posouzení jednotlivých žádostí – výhrada jen k projektu organizace Pionýr, z.s.- Pionýrská 

skupina Nepomuk „Podpora oddílu florbal“ k vykázanému počtu dětí, tj. 30. V pravidlech 

programu je rozpětí 5-25 dětí.  

- návrh, aby byl dán podnět neomezovat horní hranici počtu dětí 

- návrh, aby si organizace rozdělila „Florbal“ na 2 oddíly po 15 dětech 
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- většina přítomných byla pro započtení pouze 25 dětí dle pravidel, tj. celkem rozdělení 

finančních prostředků pro 399 dětí, kde vychází 375,94 Kč na 1 dítě (tabulka rozdělení 

pro jednotlivé projekty a organizace je přílohou tohoto zápisu). 

-  

Hlasování: 

Pro 399 dětí, 375,94 

Kč/dítě 

Proti Zdržel se 

10 0 1 

- pozn. pro rozhodování rady, popř. zastupitelstva, je v příloze připojena i 2. tabulka, která 

uvažuje o započtení 30 dětí u organizace „Pionýr, z. s.  – Pionýrská skupina Nepomuk“ 

 

 

2.2 Podpora sportovních akcí 

- většina členů si připravila rozdělení podle kritérií daných dotačním programem, 

jednotlivé položky byly posuzovány následovně: obsah žádosti vs jednotlivá kritéria 

pravidel,  

- komise dospěla k tomuto návrhu (podrobnější tabulka je rovněž přílohou zápisu): 

 

Žadatel Název projektu 

celková částka 

na projekt 

částka žádaná 

z dotačního 

programu 

Částka 

navrhovaná SK 

Český rybářský svaz, místní 

organizace Nepomuk 

Krajský halový přebor v rybářské technice 

13 200,00 2 000,00 2 000,00 

Klub českých turistů odbor 

Nepomuk 

XXXV. ročník pochodu "Podzim pod 

Zelenou Horou" 32 000,00 16 000,00 9 000,00 

Automoto klub Nepomuk v 
AČR 

XXXV. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK 

281 617,00 20 000,00 14 000,00 

Automoto klub Nepomuk v 
AČR 

Mistrovství světa v sidecarcrossu 2016 

1 050 835,00 20 000,00 11 000,00 

Pionýr, z. s. – Pionýrská 

skupina Nepomuk 

Sportovní akce Pionýr, z.s. - pionýrské 

skupiny Nepomuk 10 000,00 8 000,00 5 000,00 

Pro Nepomuk z. s. - FBC 
Falcons Nepomuk 

Pořádání florbalového turnajového dne 2. 
ligy soutěže BLMF 11 660,00 7 710,00 5 000,00 

TJ Slavoj Dvorec - oddíl 
JUDO Jarní turnaj v judu - X. ročník 33 000,00 17 500,00 10 000,00 

TJ Slavoj Dvorec - kopaná Turnaje v malé kopané "Memoriál Jiřího 

Maška Dvorec 2016" 9 000,00 5 500,00 4 000,00 

Šachový klub Dvorec Memoriál Dr. Kadery - šachový turnaj o 

nepomucký talíř 9 100,00 5 600,00 4 000,00 

TJ Sokol Nepomuk 

Pétangue turnaje 2016 12 600,00 10 000,00 5 000,00 

Myslivecký spolek Nepomuk 

z. s. 

Otevřený závod ve střelbě na asfaltové terče 

o putovní pohár starosty města Nepomuk 5 000,00 1 000,00 1 000,00 

Sbor dobrovolných hasičů 
Nepomuk  

Noční toulání pod Zelenou Horou 

29 200,00 19 300,00 10 000,00 

Sbor dobrovolných hasičů 

Nepomuk  

Nepomucký chaos 

29 800,00 20 000,00 10 000,00 

Celkem 

  

1 527 012,00 152 610,00 90 000,00 
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Hlasování: 

Pro návrh Proti Zdržel se 

11 0 0 

 

 

2.3 Podpora činnosti neziskových organizací 

- návrhy k rozdělení prostředků podávají 4 zástupci sportovní a 4 zástupci kulturní komise 

- SK navrhuje zastoupení ve složení: 

 

Mgr. Jana Berkovcová 

Bc. Jan Ticháček 

Karel Baroch 

Ing. Josef Jiránek 

 

Hlasování: 

Pro navržené zást. Proti Zdržel se 

11 0 0 

 

- SK připravila zastupujícím členům podklady pro jednání o rozdělení finančních 

prostředků z této dotace z pohledu SK. 

 

 

3. Různé, diskuze 

 

Studie týkající se otevřeného prostoru („louky“) mezi Kuvagem, zahrádkami a ZŠ Nepomuk 

- každý ze zúčastněných členů SK měl možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníku, 

popř. jej slovně doplnit 

- p. předsedkyně shrnula názory do jednoho celkového dotazníku za SK (je přílohou tohoto 

zápisu) 

- dotazník sice plně nevyjadřuje všechny názory okolo studií, ale naznačuje, že z každé studie by 

se daly vybrat dílčí prvky pro jednu finální studii  

 

Nájemné v městských prostorách pro spolky 

- již od loňského roku se diskutuje o nerovnosti vyměřeného nájemného pro jednotlivé 

nájemníky užívající prostory města Nepomuk  

- požadavek narovnání nájemného pro neziskové spolky a organizace užívající ke své činnosti 

městské prostory se znovu otevřel k bodu 2.3, kdy si některé spolky žádali z dotace „Podpora 

činnosti neziskových organizací“ na úhradu nájemného v městských nemovitostech 

- radní Mgr. Baroch, který nájemné u jednotlivých nájemníků zjišťoval, nechal kolovat přehled 

s částkami  

- tato otázka se bude ještě řešit v radě, až budou mít radní úplné informace a podklady 

z bytového hospodářství 

 

 

4. Usnesení 

 

 SK navrhuje RMN pro rok 2017 neomezovat horní hranici počtu dětí v dotačním programu 

„Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 

 SK navrhuje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže“ na 399 dětí ve výši 375,94 Kč na dítě (viz. příloha) 

 SK navrhuje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních 

akcí“ dle tabulky v bodu 2. 2 (též příloha) 

 SK navrhuje zastoupení 4 členné skupiny pro jednání o rozdělení finančních prostředků 

z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací“ ve složení: 

 



4 
 

 Mgr. Jana Berkovcová 

 Bc. Jan Ticháček 

 Karel Baroch 

 Ing. Josef Jiránek 

 

 SK navrhuje sjednotit výši nájemného na pro neziskové spolky a organizace užívající ke své 

činnosti městské prostory  

 SK dává podnět RMN k zamyšlení nad dalším sporným momentem, který v nájemném spatřuje, 

a to že finanční prostředky, které organizace dostane z městských dotací na činnost, vrátí 

městu ve formě nájemného (žádá z dotací na nájemné, které zase městu vrátí, jen je okolo toho 

spousty papírování) 

 

 

5. Závěr 

 

- Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listiny - hosté, členové 

- Tabulky návrhu rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže“ (navržených 399 a pro ilustraci i druhá tabulka se 404 dětmi -  30 dětí Pionýr, z.s.) 

- Tabulka návrhu rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí“ 

- Dotazníkové šetření ohledně studií A, B, C - lokalita louka vedle školy 
 

 

 

Zapsala: Čubrová Blanka 

Dne 10. 3. 2016 


