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Zápis z jednání Sportovní komise (dále jen „SK“) 

konané 16. 1. 2019 od 18 hod v salonku Švejk restaurantu 

 
 

Členové sportovní komise: 

 

Jméno Přítomen        

ano-ne 

Pozn. 

Mgr. Marek Baroch ano  

Karel Baroch ano  

Ing. Petr Čekan ano  

Kristina Drahošová ano  

Ing. Pavel Hanzlík ano  

Jan Hozman ano  

Ing. Josef Jiránek ano  

Ladislav Kincl ano  

Jan Kohout ano  

Ing. Vlastimil Kovář ano  

František Mareš ne omluven 

Radek Noháček ne  

Mgr. Pavel Pelcr ano  

Robert Šmerák ano  

Mgr. Jan Ticháček ano  

Miroslav Tyrpekl ano  

Milan Voráček ano  

 

Přítomna je nadpoloviční většina, tj. 15 členů SK ze 17 členů SK, SK je usnášení schopná. 

 

Hosté:                 

Karel Brejcha st. (Pionýr Nepomuk – oddíl stolního tenisu) 

 

Prezenční listina je součástí zápisu jako příloha. 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Organizační záležitosti a představení členů komise 

3. Dotační programy Města Nepomuk 

4. Investiční akce 

(př. Rekonstrukce a modernizace sportovní haly, Víceúčelové hřiště, Workoutová hřiště) 

5. Diskuze, různé a návrhy členů komise 

6. Závěr 

 

1.  Zahájení 

 

Schůzi zahájil předseda SK Marek Baroch, který přivítal všechny přítomné členy a hosta a seznámil 

přítomné s programem jednání s tím, že do programu jednání je doplněn bod týkající se rozpisu obsazenosti 

městské sportovní haly a jeho změny. Takto navržený program jednání byl přítomný členy SK akceptován. 

 

2.  Organizační záležitosti a představení členů komise 

 

Marek Baroch požádal přítomné členy SK a hosta, aby se podepsali do prezenční listiny, dále uvedl, jaké 

osoby využívají e-mailový rozesílač sportovni.komise@urad-nepomuk.cz s tím, že dále došlo k ověření 

mailto:sportovni.komise@urad-nepomuk.cz


2 

 

správnosti kontaktních údajů jednotlivých členů SK a hosta z důvodu funkčnosti e-mailového rozesílače  

s tím, že přítomní členové včetně hosta potvrdili funkčnost e-mailového rozesílače. 

 

 

Dále Marek Baroch požádal přítomné členy SK a hosta, aby se v krátkosti představili, následně se přítomní 

postupně představili (uvedli svoje jméno a organizaci, kterou zastupují či sportovní aktivitu, kterou 

provozují). 

 

Poté Marek Baroch požádal přítomné členy SK, aby se vyjádřili k otázce svolávání SK a návrhu stanovit 

harmonogram termínů jednání SK dopředu na celý rok 2019. Vzhledem k tomu, že mezi členy SK nebyla po 

diskusi úplná shoda, nebyl prozatím stanoven harmonogram termínů jednání SK dopředu na celý rok 2019 

s tím, že byl pouze stanoven příští termín jednání SK, a to ve středu 20.2.2019. 

 

Dále Marek Baroch požádal přítomné členy SK k záležitosti stanovení zapisovatele SK. Po diskusi členů 

nebyla určena prozatím žádná osoba zapisovatel a bylo navrženo, aby se členové se zápisy z jednání SK příp. 

střídali s tím, že Marek Baroch uvedl, že zápis o dnešní jednání SK zpracuje.  

 

Následně Marek Baroch požádal přítomné členy SK o předání vyplněných tiskopisů pro potřeby města 

Nepomuk související s členstvím ve SK příp. o jejich předání na MÚ Nepomuk k rukám paní Olgy 

Velíškové, pokud je členové nemají vyplněné na dnešním jednání SK. 

 

 

3.  Dotační programy Města Nepomuk 

 

Marek Baroch uvedl, že by mělo dojít v pokračování dotačních programů města i v roce 2019. 

 

Jan Hozman uvedl, že prozatím nikde nenašel zveřejněné informace o dotačních programech města na rok 

2019. 

 

Marek Baroch uvedl, že je nezbytné, aby vypsání dotačních programů města na rok 2019 schválilo 

zastupitelstvo města, k čemuž prozatím nedošlo s tím, že prověří, kdy by mělo zastupitelstvo dotační 

programy města na rok 2019 projednávat a příp. schválit a zjištěnou informaci zašle členům SK 

prostřednictvím e-mailového rozesílače sportovni.komise@urad-nepomuk.cz. 

 

Po diskusi členů SK došlo ke shodě nad tím, aby městské dotační programy byly na rok 2019 vyhlášeny a 

schváleny za stejných podmínek a min. ve stejné výší rozpočtovaných finančních prostředků jako v 

předchozím roce 2018. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města vyhlášení městských dotačních programů na rok 2019 

za stejných podmínek a min. ve stejné výší rozpočtovaných finančních prostředků jako v předchozím 

roce 2018. 

Schváleno (15-0-0) 

 

 

4.  Investiční akce (Rekonstrukce a modernizace sportovní haly, Víceúčelové hřiště, Workoutová hřiště) 

 

a) Rekonstrukce a modernizace sportovní haly v Nepomuku 

 

Marek Baroch uvedl, že předchozí sportovní komisi představil myšlenku rekonstrukce a modernizace 

sportovní haly s tím, že v předchozím volebním období navrhnul, aby projekt rekonstrukce a modernizace 

sportovní haly byl součástí plánu investic města s tím, že projekt je aktuálně součástí plánu investic města, 

avšak na rok 2019 není prozatím rozpočtována žádná částka, což však nebrání tomu, aby se na projektu 

začalo pracovat (př. výběrem projektanta atd.). Dále uvedl, že projekt rekonstrukce a modernizace sportovní 

haly byl diskutován na předchozím setkání spolků, na kterém zástupci spolků Sokola Nepomuk, Rybářů 
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Nepomuk a Šachového klubu Dvorec mj. potvrdili, že by v případě realizace projektu chtěli mít v objektu 

své klubovny a zázemí. 

 

Marek Baroch dále seznámil přítomné o návrzích a podnětech, které vzešli již od předchozí SK s tím, že 

požádal opětovně, aby se stávající členové opětovně zamysleli nad rozsahem a podobou rekonstrukce a 

modernizace sportovní haly s tím, že stávající členy znovu požádá o zaslání návrhů a podnětů 

prostřednictvím e-mailového rozesílače sportovni.komise@urad-nepomuk.cz. 

 

Následně členové SK debatovali nad rozsahem rekonstrukce sportovní haly s tím, že se shodli, že by měla 

hala a její zázemí primárně sloužit ke sportovní činnosti a měla by se přiblížit původní podobě, zejména co 

se týká šaten a sprch. 

 

Josef Jiránek uvedl, že by bylo přinejmenším vhodné, aby došlo k vytvoření další nové šatny, neboť kapacity 

stávajících dvou šaten jsou nedostatečné zejména při konání větších sportovních akcích či turnajích s tím, že 

tato možnost by se mohla řešit např. využitím jedné z aktuálně volných místností. 

 

Po diskusi členů SK došlo ke shodě nad tím, že se po shromáždění návrhů a podmětů SK tyto projedná na 

příštím jednání SK a následně budou tyto podněty a návrhy příp. předány zástupcům města a příp. 

vybranému projektantovi jako podklady ohledně rozsahu rekonstrukce sportovní haly.  

 

Usnesení: 

Komise po shromáždění návrhů a podmětů SK tyto projedná na příštím jednání SK a následně budou 

tyto podněty a návrhy příp. předány zástupcům města a příp. vybranému projektantovi jako 

podklady ohledně rozsahu rekonstrukce sportovní haly.    
Schváleno (15-0-0) 

 

 

b) Víceúčelové hřiště 

 

Marek Baroch podrobně seznámil přítomné s aktuální situací ohledně projektu víceúčelové hřiště, vysvětlil 

průběh a výsledky předchozích výběrových řízení a informace o podané žádosti o dotaci, a členům SK předal 

k nahlédnutí projektovou dokumentaci víceúčelové hřiště.  

 

Pavel Pelcr uvedl, že by příp. navrhoval úpravu projektu, která by zahrnovala více sportovišť, a předložil 

několik fotek ilustrující jeho představu o podobě sportoviště s tím, že současně uvedl, že si je vědom 

skutečnosti, že projekt vznikl v rámci komunikace mezi zástupci spolků, města a ZŠ dle jejich tehdejších 

požadavků, když on v té době v ZŠ nepůsobil. Jan Kohout uvedl, že fotky ilustrující jeho představu o podobě 

sportoviště jsou v daném případě neproveditelné s ohledem na prostorové možnosti daného sportoviště. 

 

Následně členové SK debatovali nad podobou víceúčelové hřiště dle stávající projektové dokumentace a 

zmiňovali možnost vytýčení dalších sportovišť na hřišti dle stávající projektové dokumentace. Členové 

následně zmínili možnost vytýčení dalších sportovišť stávajícího malého fotbalového hřiště s UMT, pokud 

v budoucnosti mělo dojít k rekonstrukci povrchu. 

 

Marek Baroch v této souvislosti dále zmínil okolnosti vzniku projektu a schválené územní studie lokality 

Pod Vinicí, jejíž součástí je nejen víceúčelové hřiště, ale i dětské hřiště a další víceúčelové hřiště, které by 

mělo sloužit pro další zejména míčové sporty (basketbal, nohejbal či volejbal atd.). 

 

Po diskusi členů SK došlo ke shodě nad tím, aby se pokračovalo v projektu víceúčelové hřiště v podobě dle 

stávající projektové dokumentace. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města, aby se pokračovalo v projektu víceúčelového hřiště 

v podobě dle stávající projektové dokumentace. 
Schváleno (14-1-0) 
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c) Workoutová hřiště 

 

Marek Baroch uvedl, že v rámci předchozí sportovní komise byly navrženy místa k příp. realizaci sportoviště 

s tím, že minulé vedení města souhlasilo s tím, aby se jako první v pořadí realizovalo workoutové hřiště 

v areálu Slavoje Dvorec. 

 

Josef Jiránek uvedl, že došlo k poptání několika nabídek, které byly předloženy minulému vedení města, 

avšak prozatím nebylo pokračováno v realizaci, neboť aktuálně město řeší jiné důležitější investice s tím, že 

pokud se najdou prostředky, budou chtít hřiště realizovat. Dále uvedl, že byly představeny různé typy prvků 

a velikosti workoutových konstrukcí, které se pohybujíc v různé cenové relaci. Dále zmínil, že možnosti 

realizace hřiště s pomocí dotace s tím, že se pokusí zjistit více informací k této možnosti např. od 

potenciálních dodavatelů. 

 

Petr Čekan uvedl, že podporuje realizaci workoutové hřiště, myslí si, že by bylo možné jej realizovat co do 

rozsahu hřiště a jednotlivých prvků hřiště v menší podobě, která by nebyla pro město tak finančně náročná 

příp. by mohli být prvky na více místech. 

 

Marek Baroch uvedl, že by příp. realizace hřišť byla možná i na jiném místě, a to např. v rámci areálu Sokola 

Nepomuk v parku Sokolovny, který je vhodný z pohledu bezpečnosti, a to s ohledem na oplocení areálu 

s tím, že vyzval zástupce Sokola Nepomuk p. Vlastimila Kováře, aby příp. projednali v rámci Sokola 

Nepomuk tuto možnost. 

 

Po diskusi členů SK došlo ke shodě nad tím, aby se pokračovalo v projektech workoutových hřišť dle 

vytipovaných lokalit. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města, aby se pokračovalo v projektech workoutových hřišť 

dle vytipovaných lokalit. 

Schváleno (15-0-0) 

 

 

6.  Obsazenost městské sportovní haly a jeho změny 

 

Dle shora uvedeného byl na program jednání doplněn bod týkající se rozpisu obsazenosti městské sportovní 

haly a jeho změny. O projednání této záležitosti byla požádána SK panem starostou Ing. Švecem, kdy 

aktuální rozpis obsazenosti městské sportovní haly nezohledňoval mj. skutečnost, že děti a mládež docházejí 

na kroužek "Pionýr Nepomuk stolní tenis" v pozdních večerních hodinách, a to v pátek v čase 20:30-22:30. 

 

Marek Baroch předal přítomným přehled s aktuálním rozpisem obsazenosti městské sportovní haly s tím, že 

přislíbil zaslat členům předmětný rozpis obsazenosti městské sportovní haly. 

 

Následně členové SK a host Karel Brejcha debatovali nad možnostmi změny rozpisu obsazenosti městské 

sportovní haly a faktory, které by měli mít vliv na rozpis obsazenosti. 

Z průběhu jednání SK vzešel mj. návrh, aby se "Pionýr Nepomuk stolní tenis" se přesunul z pátku (20:30-

22:30) na pátek namísto "Devils Dvorec" (18:30-20:30) s tím, že nebudou-li zásadní výhrady k navrhované 

změně, došlo by ke změně rozpisu počínaje únorem 2019. K navrhované změně dále zástupci TJ Slavoje 

Dvorec mj. uvedli, že Devils Dvorec již nepůsobí jako oddíl pod TJ Slavojem Dvorec, a i proto byl s 

návrhem změny vysloven souhlas. 

Vlastimil Kovář dále seznámil přítomné s tím, že změna rezervace termínů, které má Sokol Nepomuk, oddíl 

tenisu, je možná s tím, že v podstatě postačuje požádat v předstihu o rezervaci času.  
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Po diskusi členů SK došlo ke shodě nad tím, aby měly přednost organizované spolky působící v Nepomuku a 

Dvorci, a to zejména děti (mládež) před dospělými, a dále přednost před "přespolními" spolky působící 

mimo Nepomuk a Dvorec či před soukromými subjekty, jejichž činnost není organizovaná. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města, aby při tvorbě rozpisu obsazenosti městské sportovní 

haly měly přednost organizované spolky působící v Nepomuku a Dvorci, a to zejména děti (mládež) 

před dospělými, a dále přednost před "přespolními" spolky působící mimo Nepomuk a Dvorec či před 

soukromými subjekty, jejichž činnost není organizovaná 

 

 

 

6.  Diskuze, různé 

 

Marek Baroch uvedl, že v souvislosti realizací projektu víceúčelového hřiště kontaktoval Ing. Arch. Marka 

Bečku s dotazem na aktuální stav projektu dětského hřiště dle schválené územní studie v lokalitě Pod Vinicí. 

Pan Bečka uvedl, že aktuálně se v projektu nepokračuje s tím, že zaslal k posouzení a projednání nabídku na 

pokračování v projektu s tím, že Marek Baroch uvedl, že tuto nabídku zašle k vyjádření členů SK 

prostřednictvím e-mailového rozesílače sportovni.komise@urad-nepomuk.cz, zda souhlasí s tím, aby město 

Nepomuk akceptovalo nabídku Ing. Arch. Marka Bečku k pokračování v projektu dětského hřiště v lokalitě 

Pod Vinicí. 

 

7. Závěr                   

Jednání komise ukončil předseda SK Marek Baroch, který poděkoval přítomným členům SK a hostovi za 

účast a ukončil jednání komise ve 20.00 hodin. Další schůzka je svolána na středu 20. 2. 2019. Místo a čas 

bude přesněno.                          

 

Přílohy zápisu: 

-   prezenční listina 

 

 

Zápis vyhotovil: Marek Baroch 

Dne 16.1.2019 
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