
1 
 

ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 1. 3. 2017 
 

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 ne omluven 

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ano  

František Mareš ne  

Mgr. Jan Ticháček ano  

Petr Kubeček ne omluven 

Mgr. Marie Roubová ano  

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 - Rada města Nepomuk (RMN) 

  

Prezenční listina je součástí zápisu jako příloha. 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Dotační programy města Nepomuk na rok 2017 – projednání žádostí 

3. Různé, diskuse 

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 – projednání žádostí 

 

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017“ (dále též I. 

grant) 

 

- Stručné seznámení s pravidly programu – poskytování finančních prostředků na dítě paušál, 

termín podání žádosti do 27. 2. 2017. 

 

- Termín podávání žádostí všemi žadateli splněn. 
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- U tří organizací bylo v oddílu uvedeno v žádosti více než 25 dětí/mládeže, započítáno pouze 

25 dětí/mládeže dle pravidel. 

 

- Celkem k rozdělení 220.000 Kč na 404 dětí, což činí 544,55 Kč/dítě, mládež. Každému 

spolku/organizaci/oddílu bylo propočteno podle počtu dětí/mládeže – zaneseno do tabulky, 

která je přílohou tohoto zápisu. Pro správnost rozdělení hlasovala SK následovně, 

z přítomných 11 členů: 

Pro Proti Zdržel 

se 

11 0 0 

Rozdělení prostředků bylo schváleno všemi přítomnými členy SK. 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2017“ (dále též III. grant) 

 

- Stručné seznámení s pravidly programu – termín pro podávání žádostí do 27. 2. 2017, 

vyčleněné prostředky 120.000 Kč, nejnižší přidělená částka na 1 projekt 2.000 Kč, nejvyšší 

přidělená částka na 1 projekt 20.000 Kč, dotace může pokrýt maximálně 80 % z celkové 

investice na projekt. 

 

- Připomínky členů sportovní komise:  

 2 žádosti podány na starých formulářích – pro tento rok opraveno, příští rok bude 

vyžadováno, aby byly na správných formulářích se správně uvedeným rokem, jinak budou 

vráceny žadateli k opětovnému podání se správnými parametry. 

 Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk: uvedl všechny roční sportovní akce najednou 

jako výčet, žádná samostatně nespecifikována, navrhuje se doporučit organizaci, aby si 

příště vybrala jen některé (viz. maximální počet žádostí 3 v tomto programu) a žádala 

samostatně na každou z nich. 

 Pro Nepomuk, z.s. – pořádání florbalového turnajového dne 2. ligy soutěže BLMF: jedná 

se o klasický zápas z ročního výčtu zápasů jako např. u kopané, doporučeno k přeřazení 

žádosti do dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací“. O přeřazení 

bylo hlasováno, výsledek hlasování z 11 přítomných členů SK: 

Pro Proti Zdržel 

se 

7 1 3 

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů SK. 

 

- Protože požadavek klubů byl vyšší než částka, kterou dotační program umožňuje k rozdělení, 

bylo nutné částky pro jednotlivé spolky/organizace/oddíly ve většině případů ponížit. Při 

rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé spolky/organizace/oddíly bylo částečně 

přihlíženo ke kritériím, částečně se někteří členové SK i jednotlivých klubů uvolili ze svého 

požadavku slevit. Na základě kompromisu dospěla komise k rozdělení, které je uvedeno 

v tabulce (nedílná součást zápisu jako příloha). Pro správnost rozdělení hlasovala SK 

následovně, z přítomných 11 členů: 

Pro Proti Zdržel 

se 

11 0 0 

Rozdělení prostředků bylo schváleno všemi přítomnými členy SK. 
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3. Různé, diskuze 

 

- V souvislosti s dotačními programy SK navrhla, že by bylo prospěšné, kdyby se zkrátil termín 

pro podávání žádostí na polovinu února, zejména s ohledem na to, že je pak krátká doba 

k tomu, aby SK a výběrová komise rozhodly o rozdělení finančních prostředků z dotačních 

programů „Podpora sportovních akcí“ a „Podpora činnosti NO“. 

 

- Dále SK navrhuje, aby bylo pro programy vyhlášené v roce 2017 možné kromě zveřejnění 

smluv zveřejňovat na webu též závěrečné zprávy s vyúčtováním (vyjma dokladů). 

 

- O rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací bude rozhodovat výběrová komise složená ze 4 členů SK a ze 4 členů Kulturní 

komise. Za SK byli navrženi: 

 Mgr. Jana Berkovcová 

 Karel Baroch 

 Ing. Josef Jiránek 

 Mgr. Jan Ticháček 

Hlasování: 

Pro Proti Zdržel 

se 

11 0 0 

Vybrané osoby za SK byly schváleny všemi přítomnými členy SK. 

Termín pro jednání o rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora 

činnosti NO“ navrhuje SK na 15. 3. 2017, a to pro členy SK (stanovisko SK pro výběrovou 

komisi za SK) od 18.00 hodin a pro výběrovou komisi celkově od 19.00 hod. Je třeba se ještě 

domluvit s Kulturní komisí, zda termín bude vyhovovat. 

 

- Přístup na web k doplnění: bude reálné umožnit přístup k doplnění různých aktualit, 

oznámení, apod. členům komisí, spolků a organizací? Měli by zájem si doplňovat aktuality 

sami. 

 

- Znovu otevřena problematika rovného nájemného pro spolky/organizace/oddíly, protože 

některé z nich (nař. Český rybářský svaz) obdržely zvýšení nájmu. Na schůzce byl přítomen 

i zástupce Rady města Nepomuk Mgr. Marek Baroch, který problematiku osvětlil. Složitost 

spočívá v tom, že smlouvy o nájmu vznikaly v různé době, za jiných podmínek, v jiných 

historických souvislostech a s různými specifiky. V současné době se řeší, jakým způsobem 

dosavadní smlouvy ukončit a narovnat smluvní a nájemné vztahy. Jednou z variant je např. 

hrazení pouze energií. 

 

- Problematika sportovní haly – již několikrát upozorňováno na stav haly, pro turnaje chybí 

optimalizace osvětlení, stabilní ozvučení, světelné tabule, SK vidí jako přínosné nechat udělat 

studii pro univerzální využití haly a dále určit nějakého správce haly, který by se staral 

o pořádek a údržbu celkově. 

 

- Dotazy ohledně odměn členům sportovní komise – původně se uvažovalo o odměnách podle 

docházky, nakonec stanovena odměna paušálně, v roce 2015 na dohodu, v roce 2016 darovací 

smlouva – personální pracovnice sdělila, že v obou případech to takovýmto způsobem 

(dohoda, darovací smlouva) nelze. Bude se muset vyřešit jiným způsobem. 

 

- Seznámení se stavem podání žádosti do dotačních programů týkající se umělého povrchu, 

hřiště vedle školy – žádost podána, další příprava projektových věcí, problémy souvisí 

s odvodněním. 
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- Pozvání: P. Kohout pozval přítomné na „Sportovně kulturní den“, který pořádá FK Nepomuk 

5. 8. 2017, vyzval spolky, zda by se nechtěli účastnit, osloveno bylo i partnerské město 

Kemnath.  

 

 

4. Usnesení 

 

1) SK navrhuje rozdělení finančních prostředků z I. grantu dle přiložené tabulky (v el. 

podobě: „Tabulka_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017.pdf“) 

2) SK navrhuje rozdělení finančních prostředků z III. grantu dle přiložené tabulky (v el. 

podobě: „Tabulka_Podpora sportovních akcí 2017.pdf“) 

3) SK doporučuje organizaci Pionýr, z. s. pro příští rok upravit podání žádosti o rozdělení 

finančních prostředků z III. grantu   

4) SK navrhuje přeřazení žádosti Pro Nepomuk, z. s. z programu „Podpora sportovních 

akcí“ do programu „Podpora činnosti NO“ 

5) SK navrhuje zhotovit studii pro univerzální využití městské sportovní haly 

6) SK schvaluje členy SK do výběrové komise ve složení: Mgr. Jana Berkovcová, Karel 

Baroch, Ing. Josef Jiránek, Mgr. Jan Ticháček 

7) SK navrhuje termín schůzky výběrové komise a komise SK na 15. 3. 2017 

8) SK navrhuje rovný přístup při stanovení nájemného pro spolky/organizace, oddíly (trvá) 

 

 

5. Závěr 

 

- Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Tabulka pro rozdělení finančních prostředků z I. grantu 

- Tabulka pro rozdělení finančních prostředků z III. grantu 

- Prezenční listina 
 

 

 

Zapsala: Čubrová Blanka 

Dne 3. 3. 2017 


