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                                                                             ZÁPIS 

z jednání Sportovní komise (SK) ze dne 6.1.2016 

Členové sportovní komise 

Jméno Přítomen ano/ne Poznámka 
Mgr. Jana Berkovcová ano  
Karel Baroch ne omluven 
Ing. Petr Čekan ano  

Ing. Josef Jiránek ano  
Ladislav Kincl ano  
Jan Kohout ano  
Daniel Krob ano  
František Mareš ne omluven 
Bc. Jan Ticháček ano  
Petr Kubeček ano  
Mgr. Marie Roubová ano  
Milan Voráček ano  
Jan Hozman ano  
Pavel Jiránek ne omluven 
Mgr. Blanka Čubrová, 
tajemnice, zapisovatelka 

ne omluvena 

Přítomna nadpoloviční většina, tj.  11 členů komise z 15, sportovní komise je usnášení 

schopná. 

Hosté: 
Ing. Jiří Švec – Rada města Nepomuk 
PhDr. Pavel Kroupa – Rada města Nepomuk 
Mgr. Marek Baroch – Rada města Nepomuk 
 
Prezenční listiny jsou součástí zápisu jako příloha. 
 
 
Program : ( výměna bodů 2. a 3. ) 
 
1.   Zahájení 
2.  Sportoviště u školy – žádost o dotaci MŠMT 
3.  Dotační programy města Nepomuk na rok 2016 
4.  Různé, diskuze 
5.  Usnesení 

6.  Závěr 
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1.         Zahájení 
             Zahájení provedla předsedkyně Mgr. Jana Berkovcová, přivítala všechny přítomné a seznámila  
              s upraveným programem jednání. 
 
 

2.         Projednání  žádosti o dotaci MŠMT na rekonstrukci sportovního areálu na víceúčelové          
             sportoviště 
 
 

- Mgr. Marek Baroch – seznámil přítomné s projektem na rekonstrukci sportovního areálu na 
víceúčelové sportoviště, které bude sloužit k využívání všem spolkům a širší veřejnosti 

- projekt bude zahrnut do územní studie Nepomuk – pod Vinicí 
- návrh žádosti o čerpání dotací MŠMT předkládá FK Nepomuk 
- FK Nepomuk požádalo město Nepomuk o Smlouvu o výpůjčce pozemků na 10 let 

 
- diskuze o tom, aby rekonstrukce proběhla tak, aby se mohly provozovat soutěže a areál byl 

k dispozici i širší veřejnosti 
- FK Nepomuk osloví spolky a seznámí je s možnostmi využití 

- FK Nepomuk navrhl možnost zapůjčit hřiště k uspořádání soutěží a jiných akcí pro místní 

spolky ( sportovní soutěže ) 

- diskuze k optimálnímu příjezdu do školy, není nutné velké parkoviště, bude předloženo 

několik variant k posouzení  

- zázemí ke sportovnímu areálu ( WC, šatny apod.) se předpokládá umístit na místě nynějšího 

zařízení pro bazény 

- areál celkově zapadá do územní studie, pracuje se na možnosti nejlepšího umístění 

 

Hlasování : Kdo souhlasí s podpořením návrhu žádosti víceúčelového sportoviště a podání 

žádosti MŠMT 

Pro : 11 členů SK          proti: 0 členů SK        zdržel se : 0 členů SK 

 

 

3.         Dotační programy města Nepomuk na rok 2016 

- p.předsedkyně SK  zopakovala návrh dotačních programů na rok 2016, které jsou v gesci 

Sportovní komise 

- 1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

- 3. Podpora sportovních akcí 

- 4. Podpora činnosti neziskových organizací 

 

- členové komise se vyjadřovali k celkové struktuře dotačních programů, k částkám 

alokovaným u jednotlivých programů, k výběrovým kritériím v pravidlech programů, 

k termínům, formálním náležitostem programů 

 

- Ad.1.  Celkový objem finančních prostředků navýšen o 50.000,- Kč a bylo zrušeno prémiové 

kolo. Diskutovalo se o využití dotace. 
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- Ad.3.  Nový program na sportovní akce, v úvodním ustanovení  doplněno , včetně 

partnerských měst. 

 

- Ad.4 Diskutovalo se o hodnotících kritériích, uvádět konkrétní příklady , na co dotaci čerpat, 

jak rozlišit běžnou činnost a konkrétní akce, co je navíc. 

 

- SK projednala návrhy p.P.Jiránka k dotačním programům (zaslané emailem) 

 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrhovanými dotačními programy 

Pro: 11 členů SK      proti: 0 členů SK       zdržel se: 0 členů SK 

  

4.        Různé, diskuze 

 -p. J. Hozman – otázka, zda se bude nájemné v hale stále zvyšovat, záležitosti nájmu by 

se měly  nastavit pro všechny spolky stejně (spravedlivý systém nájemného pro všechny 

spolky) 

 p. J. Hozman – otázka úklidu v hale a správce haly – uklízí se každý den, používá se 

uklízecí stroj 

 p. M. Voráček  - otázka spoluúčasti města na podporu sdružení Fénix – bude řešeno 

v průběhu roku 2016 

 diskutovalo se o možnosti předkládat k dotačním programům vyúčtování ( kolik spolky 

vynakládají na činnost, jak prokazovat účetnictví, kolik stojí cesty na soutěže, zda 

prokazovat hlavní nebo vedlejší činnost) 

 
 
 
4.       Usnesení 

          1)     SK  navrhuje radě města podpořit návrh žádosti na víceúčelové sportoviště a podání  

žádosti MŠMT.                                

          2)     SK navrhuje radě města ke schválení navrhované dotační programy. 

 

 

5.       Závěr 
                 Jednání  komise ukončila p.předsedkyně. 
 
Přílohy zápisu: 

- Prezenční listiny – členové, hosté 
 

 
Zapsala : Berkovcová Jana 

Dne : 8.1.2016 
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