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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 9. 2. 2015 
 

Přítomni: 

Mgr. Jana Berkovcová, předsedkyně 

Karel Baroch 

Ing. Petr Čekan 

Ing. Josef Jiránek 

Ladislav Kincl 

Jan Kohout 

Daniel Krob 

František Mareš 

Jan Ticháček 

Petr Kubeček 

Jan Hozman 

Mgr. Blanka Čubrová, tajemnice 

 

Hosté: Ing. Jiří Švec, Mgr. Marek Baroch, Ondřej Černý, Jan Haber 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Projekt na vybudování hřiště pro sportovní účely 

3. Dotační programy Města Nepomuk 

4. Informace k setkání v partnerském městě Kemnath 

5. Určení zástupců SK  

6. Diskuse, návrhy členů komise 

7. Usnesení 

8. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Zahájení provedla předsedkyně p. Mgr. Jana Berkovcová a přivítala všechny přítomné. 

 

2. Projekt fotbalového klubu (FK) – vybudování hřiště v prostoru ZŠ Nepomuk 

Jan Kohout  
- FK měl možnost získat dotaci na modernizaci sportovní plochy, byla podána žádost 

(prostřednictvím FAČR, tj. Fotbalové asociace České republiky k MŠMT). Protože termín 

podání stanovilo MŠMT do konce ledna 2015 a nebyl tudíž splněn, žádost byla s konečnou 

platností pro tento rok zamítnuta; 

- sportoviště, na které FK dotaci žádal, mělo parametry fotbalového hřiště, umělá tráva, 

tartanová běžecká dráha, umělé osvětlení, oplocení (hrací plocha ohraničena od veřejné 

plochy); 

- z Rady města Nepomuk (RMN) vzešel požadavek, aby toto hřiště bylo plnohodnotným 

sportovištěm včetně dráhy (ovál), doskočiště, součástí projektu ale běžecký ovál nebyl; 

- při tvorbě sportoviště jsme dosti omezeni prostorovými možnostmi. Byla tady úvaha zmenšit 

plochu bazénů, k tomu se ale p. Kohout nepřiklání a ani bývalé vedení pro tuto variantu 

nebylo. Uvažovalo se o oválu pouze 2 běžeckých drah ze 4, krátké sprinty průběžné v oválu. 

 

p. starosta 

- v pátek 6. 2. 2015 se jednalo o tomto projektu na schůzce představitelů Města Nepomuk 

s podnikateli působícími v městě Nepomuk a blízkém okolí, ale to ještě nebyla známa situace 

zamítnutí projektu. O zmaření dotace se dozvěděl p. starosta v podstatě až v pondělí 

odpoledne; 
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- RMN si představuje, že SK by měla být nápomocna v tom, že také podá návrh, jak si 

představuje podobu víceúčelového sportoviště. 

 

p. předsedkyně 

- Žádost byla sice zamítnuta, ale jsou zde další subjekty, které vyhlašují obdobné dotační 

programy, např. Plzeňský kraj (PK), na které je možné se obracet. Samozřejmě, že pro letošní 

rok jsou již termíny podání žádosti nedostupné. 

 

p. starosta 

- 3 možnosti – návrhy – jak by mělo víceúčelové sportoviště vypadat: 

1) čtyřproud po jedné straně + dva proudy kolem hřiště po druhé straně; 

2) po celém obvodu klasickou dráhu s vybíhajícími oblouky – jen 2 dráhy; 

3) zaměřit se na plnohodnotné sportoviště (cca 15 mil.), v obloucích by se dodalo další 

sportoviště – skok do dálky, do výšky. 

 

p. Kohout 

- úvaha o umístění víceúčelového sportoviště – FK se zaměřilo na tuto plochu u Základní školy 

Nepomuk (ZŠ), protože jinde ve městě není zázemí; 

- dále by se mělo zvážit technické hledisko, zda umělá plocha – tráva, tartan - snese zátěž 

údržbové techniky, která bude přes plochu jezdit. 

 

p. Krob 

- mělo by se také přihlédnout k tomu, jaká bude využitelnost. 

 

p. Ticháček 

- poukazoval na to, že pronájmy takovýchto sportovišť např. v Sušici, Rokycanech, v Plzni 

vydělají na provoz; 

- záleží také na tom, zda město chce, aby se tím škola propagovala, záleží jaké bude zázemí;  

- je nutné dbát i na bezpečnost dětí. 

 

p. K. Baroch 

- zmínil současný stav šaten, nevyhovuje kapacita na převlékání více družstev. 

 

p. Krob  

- dotázal se, zda bude moci navrhované víceúčelové sportoviště navštěvovat ve volném čase 

dítě v žádném oddíle ani spolku neorganizované, tj. zda bude přístupné veřejnosti tak, jak je 

přístupné v současné době. 

 

p. Kohout 

- úmysl je spíše takový, že sportoviště bude využívat škola pro účely tělesné výchovy, dále 

sportovní organizace, spolky, apod., vždy spíše s někým, kdo bude za návštěvníky odpovídat, 

pořád musíme mít na zřeteli bezpečnost, měl by být stanoven nějaký provozní řád, apod.; 

- FK uvažuje do budoucnosti o možnosti zřízení sportovních tříd v ZŠ, pokud by byla vůle 

školy i zřizovatele školy, byla by to velká propagace města. 

 

p. předsedkyně 

- bude v rámci projektu, popř. do budoucna, také uvažováno o parku a hracích koutcích? 

 

p. starosta 

- může to být otázka už příštího roku, ale prostor je omezen - dráty el. vedení. 

 

p. předsedkyně 

- poukázala na projekty ČEZu – malé plácky pro sportovní vyžití (ve vyhlášených dotačních 

programech různých subjektů, které zasílal p. Vacík sportovní komisi k nahlédnutí); 
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- stav současného hřiště je velmi špatný, každý jenom užíval, doposud se neudržovalo, žádná 

oprava se nekonala. 

 

p. Kohout 

- zdůrazňoval některé akce přes FAČR, které by se zde mohly konat nebo se v Nepomuku 

konaly, různé turnaje, kterých se účastnily i školy, je třeba zapojit i ZŠ v Nepomuku, např. 

Mac Donald cup nebo Coca cola cup; 

- co se týče různých subjektů vyhlašujících dotační tituly - je třeba u všech zhodnotit jakým % 

ten daný subjekt projekt zafinancuje a jakým procentem se budeme muset podílet my. 

 

p. Černý 

- v části prostoru, který je zamýšlen k vybudování víceúčelového sportoviště, je provozován 

skateboarding, jak to bude se skateparkem, obava, aby nepřišli o vybavení až se bude místo 

vyklízet; 

- kritizoval též současný prostor.  

 

p. M. Baroch 

- v tomto prostoru a v projektu se o něm neuvažuje, bude třeba jej přesunout jinam, zatím není 

jasné do jakého místa; 

- až dojde k realizaci víceúčelového sportoviště, budou skateboardisté včas informováni, aby si 

mohli vybavení přesunout. 

 

p. předsedkyně 

- reagovala na kritiku p. Černého, co se týče výběru současného prostoru – zástupci 

skateboardistů si jej vybrali sami a navíc prostor znehodnocují, jezdí přes něj auty. 

 

p. Krob 

- co bude nabídnuto AMK při konání „Nepomuckého trojúhelníku“ – v těchto prostorách měli 

totiž závodníci a mechanici zázemí („ubytování“, sociální zázemí). Kde budou moci potom 

být? 

 

p. M. Baroch 

- možnost by byla na bývalém autocvičišti; 

- prostor hřiště u školy byl doposud využíván různými skupinami, cirkusem, AMK na 

„Nepomucký trojúhelník“, aj. a je pravda, že došlo ke značné devastaci. 

 

p. K. Baroch 

- zajímá jej, o jakých atletických disciplínách se zde uvažuje, zda i o vrhačských disciplínách, 

když zde bude umělý povrch. 

 

p. Ticháček 

- v současnosti nelze hod oštěpem; 

- vrh koulí je mimo travnatou plochu; 

- na atletické soutěže musí jezdit do Přeštic. 

 

p. starosta 

- reagoval na dotaz p. K. Barocha – základem je plnohodnotný ovál. 

 

p. Kohout 

- podoba současného projektu odpovídá tomu, přes jakou organizaci byl podáván a jaké 

parametry byly dány (FAČR), pokud půjde přes jinou instituci, může být proveden jinak, 

doposud se uvažovalo i ve spolupráci s bývalým vedením Města Nepomuk pouze o této 

variantě; 

- předběžná domluva, že přijde projektant, na základě podkladů navrhne plošnou náročnost, 

usazení do prostoru, apod. 
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p. M. Baroch 

- úvaha rozměr 104 na 66 m. 

 

p. Kohout 

- úvaha přesunout dráhy na krátké sprinty k bazénům, záleží na tom, jak to vyjde při zakreslení 

do prostoru; 

- rozměry hřiště vycházely z parametrů pro fotbal. 

 

p. Ticháček  

- když se koná pohár ČR (atletické závody), obsahuje tyto disciplíny: skok vysoký, hod, vrh 

koulí, skok daleký, vytrvalostní běhy, sprinty, není hod diskem, navrhoval by proto, aby 

s možností těchto disciplín bylo v příštím projektu počítáno. 

 

p. starosta 

- apeloval na to, aby tento požadavek byl uveden v zápisu; 

- vrátil se k pátečnímu jednání – rozpor jen v tom zda 2 nebo 4 dráhy; 

- úvaha: buňky, které by simulovaly šatny. 

 

Všichni se shodli na tom, že jednou z největších investic bude matrace pro skok do výšky. Je třeba 

počítat cca s půl milionem na 1 sportoviště (každá disciplína). 

 

p. Kohout 

- je třeba počítat nejméně se 4 šatnami, sprchami, sociálním zázemím. 

 

p. předsedkyně  

- upozornila na východ z prostoru pro okolo bydlící občany. 

 

p. M. Baroch 

- prostor školy není průjezdný, je třeba řešit též průjezdnost a průchodnost areálu nejen ke 

spokojenosti bydlících. 

 

p. Kohout 

- znovu opakoval, že je nutné řešit i správcovství areálu. 

 

p. Krob 

- zajímá jej otázka přístupnosti veřejnosti; 

- bude užívání prostor zpoplatněno? 

 

p. Ticháček 

- údržba něco stojí a zřejmě by nebylo možné běžné užívání veřejnosti, víme, že děti, které do 

současného prostoru chodí, prolézají sítě, bez dozoru by mohlo dojít k poškození. 

 

p. Kincl 

- otázka, zda bude užívání placené, záleží určitě na nákladech na údržbu. 

 

p. Kohout 

- vrací se k tomu, že byla nabídnuta i možnost přírodní trávy místo umělého povrchu, náklady 

by byly třetinové (např. Klášter, cca 5 mil. Kč); 

- dle současné praxe na fotbalovém hřišti a nákladů na údržbu živého trávníku včetně zalévání 

bylo nakonec od této možnosti ustoupeno. 

 

p. starosta, p. Krob, p. Čekan 

- bylo by dobré uvažovat i o jiných vyhlašovatelích než o FAČR, ale záleží samozřejmě na 

podmínkách vyhlašovaných dotačních titulů, zvážit i finanční náročnost. 
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p. Ticháček 

- nejen hřiště pro FK, ale i na atletiku; 

- určitě by bylo dobré, kdyby se tady někdo věnoval do budoucna i atletice (oddíl). 

 

p. předsedkyně  

- navrhla, aby se z komise podílelo více lidí na sledování dotačních programů. 

 

p. Krob, p. Hozman 

- aby byla využitelnost i do budoucna, ne jen na 1-2 akce ročně pro takový projekt. 

 

p. M. Baroch 

- zmínil šíři hřiště 66 m (60 + 3 a 3 m na každé straně výběh). 

 

p. Kubeček 

- převlékání v současnosti – zda by bylo možné instalovat 1 buňku – dotaz k p. starostovi. 

 

p. starosta 

- vezme do rady. 

 

 

3. Dotační programy Města Nepomuk 

p. starosta 

- dotaz, zda někdo má ještě nějaké připomínky k dotačním programům vztahujícím se ke SK. 

 

p. Kohout 

- vrátil se k připomínce počtu žáků (5-25), na kterou odpovídal již v mailu p. místostarosta: 

„početnějším spolkům by vadit nemělo, jde o kroužek nebo oddíl nikoli o spolek, takže podávat 

žádost za každý oddíl zvlášť“; 

- 100.000 Kč na volnočasové aktivity se mu zdá málo; 

- nesouhlasil by s procentuelním rozpětím v grantu týkajícím se příspěvku na volnočasové 

aktivity dětí a mládeže při poskytování finančních příspěvků v I. výzvě (70-90%) a II. výzvě 

(10-30%). Při 1. jednání SK bylo navrženo 80 % na I. výzvu a 20% na II. výzvu. 

SK  
- navrhuje rozdělení na 80 a 20% 

 

p. Kohout 

- dále jej zaráží různá výše příspěvku pro různé kroužky, čl IV.odst. 4. 

 

p. Čekan 

- diskuse k počtu dětí (5-25), přihlášených, registrovaných, počty dětí u šachistů. 

 

p. starosta 

- do počtu dětí se vejdete 

 

p. Kincl 

- každá schůzka oddílu – místo konání – nahlásit Městu Nepomuk - zda stále platí? 

 

p. J. Jiránek  

- převzato od dřívějšího vedení Města Nepomuk, bylo tam zřejmě z důvodu kontroly, zda se 

skutečně schůzka koná a z důvodu kontroly počtu dětí. 

 

 

4. Informace k setkání v partnerském městě Kemnath 

p. předsedkyně  
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- zpřesnila datum setkání, tj. 14. 3. 2015, sobota. Zájemci se mohou hlásit. Zatím jsou 

přihlášeni: p. Petr Čekan (šachy), p. Pavel Jiran (AMK), p. Jan Kohout (FK) a p. Josef Jiránek 

(Slavoj Dvorec). 

 

5. Určení zástupců SK – výběrová komise 

Zástupci SK se určují na společné jednání s kulturní komisí o III. dotačním programu „Podpora 

činnosti neziskových organizací: 

Navržení zástupci: 

1) Mgr. Jana Berkovcová 

2) František Mareš 

3) Ing. Josef Jiránek 

4) Karel Baroch 

O navržených kandidátech hlasovalo 12 přítomných členů komise: 

 

Mgr. J. Berkovcová pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 

F. Mareš pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 

Ing. J. Jiránek pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 

Karel Baroch pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

6. Diskuse 

p. starosta, p. předsedkyně 

- „Štafetový běh Hostouň“ – poběží se 24 km po trase osvobození Hostouně a hřebčína Hostouň 

(americká osvobozenecká armáda) – za město by měl také někdo běžet; 

- p. starosta rozešle po mailu podrobnosti. 

Nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, diskutovalo se vždy k jednotlivým bodům hned při jejich 

projednávání. 

 

 

7. Usnesení 

 

1) SK podává návrh RMN na podobu víceúčelového sportoviště: umělé hřiště, ovál 4 dráhy, 

náležitosti pro atletické disciplíny, tj. skok do dálky, do výšky, vrh koulí, hod, sprint, 

vytrvalostní běh, dále technické a sociální zázemí; 

2) SK navrhuje u grantového programu I. procentuelní rozdělení I. a II. výzvy na 80% a 20%; 

3) SK určuje 4 zástupce do výběrové komise ve složení: Mgr. Jana Berkovcová, František Mareš, 

Ing. Josef Jiránek a Karel Baroch; 

4) SK navrhuje instalovat 1 buňku -  šatna (FK Nepomuk) 

 

 

8. Závěr 

Jednání komise ukončila p.předsedkyně. P. starosta poděkoval přítomným za účast. 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Projekt víceúčelového sportoviště vypracovaný zástupci FK Nepomuk 

 

 

 

 

Zapisovatel: Čubrová Blanka 

Dne 11. 2. 2015 


