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ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 27. 5. 2015 
 

Členové sportovní komise 

 

Jméno Přítomen 

ano/ne 

Pozn. 

Mgr. Jana Berkovcová, 

předsedkyně 
ano  

Karel Baroch ne omluven 

Ing. Petr Čekan ano  

Ing. Josef Jiránek ano  

Ladislav Kincl ne omluven 

Jan Kohout ano  

Daniel Krob ano  

František Mareš ne omluven 

Bc. Jan Ticháček ne  

Petr Kubeček ne  

Mgr. Marie Roubová ano  

Milan Voráček ne  

Jan Hozman ano  

Pavel Jiránek ano  

Mgr. Blanka Čubrová, tajemnice, 

zapisovatelka 
ano  

Přítomna nadpoloviční většina, tj. 9 členů komise z 15, sportovní komise je usnášení schopná. 

 

Hosté: PhDr. Pavel Kroupa, František Zdvořáček 

 

Prezenční listiny jsou součástí zápisu jako příloha. 

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Informace o vyřazených programech dotačního titulu města Nepomuk „Podpora činnosti 

neziskových organizací“ 

3. Obnovení houpaček a herních prvků pro děti na plácku v Huti 

4. Různé, diskuze 

5. Usnesení 

6. Závěr 

 

1. Zahájení 

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

s programem jednání. 

 

2. Informace o vyřazených programech dotačního titulu města Nepomuk „Podpora činnosti 

neziskových organizací“ 

 

- Atelier K – vyřadila Rada města Nepomuk (dále též RMN), nejsou registrováni, existují pouze 

jako zájmová skupina, 2.000 Kč navržených původně pro Atelier K bylo přerozděleno 

Mateřskému centru Beruška. 

 

- Sbor dobrovolných hasičů – nákup 4 vycházkových uniforem – hodnotící komise se opřela 

o čl. II. dotačního programu, bod 2, písm. c), tj. počet osob užívajících výstup projektu 

a o článek VI., bod 5 – komise je oprávněná navrhnout nepodpoření projektu.  
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- Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách, program „Ranná péče pro rodiny 

z Nepomucka“ – vyřadila RMN – nebylo specifikováno o jakou činnost se jedná a pro koho, 

pouze činnost charitativní, nebylo možné posoudit kolik osob užívá výstup. 

 

- TJ Slavoj Dvorec – žádost B – komise podpořila žádost A, opírala se o článek III., bod 5 – 

celkové množství finančních prostředků k rozdělení je 300.000 Kč a dále o článek VI, bod 5 – 

komise je oprávněná navrhnout nepodpoření projektu. 

 

- Klub českých turistů odbor Nepomuk - program „Pochod pod Zelenou Horou“ – komise 

podpořila druhou žádost, opírala se o článek III., bod 5 – celkové množství finančních 

prostředků k rozdělení je 300.000 Kč a dále o článek VI, bod 5 – komise je oprávněná 

navrhnout nepodpoření projektu. 

 

- Fotoklub Nepomuk – „Swalmen na fotografiích nepomuckých fotografů“ – komise podpořila 

druhou žádost s ohledem na větší dosah a větší přínos pro propagaci města, opírala se o článek 

II, bod b) a dále o článek III., bod 5 – celkové množství finančních prostředků k rozdělení je 

300.000 Kč a o článek VI, bod 5 – komise je oprávněná navrhnout nepodpoření projektu. 

 

- Šachový klub Dvorec, a.s. – „Webové stránky a materiální zajištění klubu“ – komise 

podpořila druhou žádost, dále se opírala o článek III., bod 5 – celkové množství finančních 

prostředků k rozdělení je 300.000 Kč a dále o článek VI, bod 5 – komise je oprávněná 

navrhnout nepodpoření projektu. 

 

- SDH Nepomuk – „Spolupráce s partnerskými městy z Německa a Holandska“ – komise 

podpořila druhou žádost, dále se opírala o článek III., bod 5 – celkové množství finančních 

prostředků k rozdělení je 300.000 Kč a o článek VI, bod 5 – komise je oprávněná navrhnout 

nepodpoření projektu. 

 

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk – komise se při svém rozhodování opírala o článek 

III., bod 4 – maximální výše dotace činí 45.000 Kč, dále o článek VI., bod 5 – komise je 

oprávněná navrhnout nepodpoření projektu, komise podpořila druhou žádost v celkové výši 

dotace 45.000 Kč – snížení výše příspěvku dle pravidel dotačního programu. 

 

Vyřazené dotace – chybné podání: 

- TJ Slavoj Dvorec - fotbalový turnaj i turnaj v judu  jsou sportovní činnosti, do grantu pro 

podporu kulturních akcí byly žadatelem nesprávně podány, tj. chyba žadatele. 

 

- SDH Nepomuk a chaos - při schůzce zástupce SDH Nepomuk M. Kubík přiznal, že žádost 

byla podána chybně a sám s vyřazením souhlasil 

 

- Myslivecké sdružení Nepomuk - stačí pozorně přečíst znění podmínek, kde mj. bylo uvedeno, 

že akce se koná na území Nepomuka- střelnice zde není. 

 

O rozdělování finančních prostředků v rámci dotačních programů, potažmo o pravidlech, podle 

kterých bylo rozhodováno, se rozvinula diskuze. Sporným bodem se stala např. skutečnost, zda turnaje 

jsou kulturními akcemi či nikoli. 

 

Ozývaly se rovněž připomínky k jednotné částce na žáka v I. dotačním programu. Finanční náročnost 

jednotlivých kroužků – mělo by se zohlednit, zda paušál na dítě nebo podle finanční náročnosti 

provozování činnosti kroužků, spolků, oddílů, organizací – zakoupení materiálu, údržba, apod. Je však 

třeba rozlišit paušál na dítě a prostředky na činnost – ty je možné čerpat z III. dotačního programu. 
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Nakonec bylo navrženo, aby si každý připravil nějaká kritéria, zaslal je po hromadném mailu všem, 

aby se s nimi mohli předem seznámit, na společné schůzce se poté domluví návrh finálních kritérií pro 

rok 2016, který SK předá radě. 

 

 

3. Obnovení houpaček a herních prvků pro děti na plácku v Huti  

- zástupci TJ Slavoj Dvorec navrhli možnost udělat z plácku v Huti spíše klidovou zónu 

a přesunout herní prvky k fotbalovému hřišti,  

- vzhledem k tomu, že tam bydlí spíše starší občané, většina by návrh podpořila a souhlasila 

s tím, že plácek v Huti je obklopen komunikací a bylo by rozumnější zde vybudovat spíše 

parčík s lavičkami. 

 

 

4. Různé, diskuze 

 Návrh multifunkčního hřiště a herní zóny u fotbalového hřiště TJ Slavoj Dvorec 

- fotbalové hřiště a jeho okolí je pozemkem ve vlastnictví TJ Slavoj Dvorec, který by chtěl 

vybudovat multifunkční hřiště vedle fotbalového hřiště, bylo by otevřené veřejnosti, uzamčené 

jen v nočních hodinách, aby se zabránilo demolování prvků – návrh a další obrazový materiál 

jsou součástí zápisu jako příloha, 

- vedle obou hřišť by zbyl prostor na osazení herních prvků pro různě staré děti – prolézačky, 

hrazdy různé výšky, jehlany, houpačky, 

- je možné se inspirovat i v jiných lokalitách, kde je toto velmi dobře vyřešeno, např. Sušice.  

 

 Herní plácky pro neorganizované děti v Nepomuku a Dvorci 

- v souvislosti s předchozími dvěma body proběhla diskuse i celkově k herním pláckům 

vytypovaným na území Nepomuka a Dvorce – některé již osazeny různými prvky, jiné by 

byly nově zřízeny: 

stávajíci -  Zelený Dol a Daníčky, u bazénů, u „lesáckých bytovek“ 

nově vytypované - Na Vinici III „u medvědů“, ve Dvorci „u studny“, u fotbalového hřiště 

Dvorec, 

- velký prostor se nabízí v klidové zóně ve Dvorci u fotbalového hřiště, stranou komunikací, 

proto by SK podpořila návrh/projekt TJ Slavoje Dvorec, 

- herní prvky se netýkají jen těch nejmenších, je třeba osadit plácky i pro starší a „náctileté“ děti 

a mládež, např. různé prolézačky, hrazdy o různé výšce, jehlany, sítě na šplhání, houpačky, 

skluzavky, neměly by chybět ani stojany na kola, 

- členové SK, kteří byli v Kemnathu, popsali využití a „ozdobení“ staré ošklivé budovy 

výtvarnou aktivitou dětí – kreslení na stará okna, která se pak zavěšují na tuto budovu, dále 

dokázali využít i přednosti města (čím je město charakteristické) – rybářství, kapří stezka 

(projekt, na který obdrželi od EU finanční prostředky), bylo by určitě dobré zapřemýšlet, zda 

bychom něco podobného mohli využít i v Nepomuku a Dvorci, tj. herní prvky zaměřené 

k určitému tématu týkající se pouze Nepomuka a Dvorce, 

- upozornění na to, že veškeré herní a sportovní osazení musí dělat firma nebo osoba 

s certifikátem, 

- diskutováno bylo rovněž  využití prostoru okolo ZŠ Nepomuk, všechny pozemky jsou města 

Nepomuk a neměl by tam být problém,  

- kritika vchodu do školy - nevhodně položený vzhledem k přístupovým cestám,  

- zazněl nápad, že by bylo dobré oslovit děti ZŠ a MŠ, aby samy navrhly, co by do tohoto 

prostoru umístily,  

- různé podněty nejen od dětí mohou být podkladem k jednání při tvorbě územního plánu, 

- p. místostarosta sdělil, že prostor sídliště už řeší mladí studenti architektury, 

- mapka s vyznačením stávajících i nových plácků na území Nepomuka a Dvorce jak je 

navrhuje SK, je součástí zápisu jako příloha. 

 

 Diskuze 

- diskutovalo se vždy k projednávanému tématu rovnou. 
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5. Usnesení 

 

1) SK pověřuje své členy přípravou návrhů k pravidlům dotačních programů vyhlašovaných 

městem Nepomuk pro rok 2016 a finální verzi předložit RMN,  

2) SK navrhuje osadit herními prvky plácky Na Vinici III „u medvěda“, ve Dvorci „u studny“ 

3) SK navrhuje radě podpořit projekt TJ Slavoj Dvorec na multifunkční hřiště a herní plácek 

u fotbalového hřiště ve Dvorci 

 

 

6. Závěr 

Jednání komise ukončila p.předsedkyně.  

 

 

 
Přílohy zápisu: 

- Mapka s vyznačením všech stávajících a nově navrhovaných herních „plácků“ určených pro 

volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže  

- Obrazová dokumentace TJ Slavoj Dvorec- připravovaný projekt 

- Prezenční listiny - hosté, členové 

 
 

 

Zapisovatel: Čubrová Blanka 

Dne 31. 5. 2015 

 

 


