ZÁPIS
z jednání Sportovní komise ze dne 22. 1. 2015
Členové Sportovní komise (dále SK):
Mgr.Jana Berkovcová, předsedkyně
Karel Baroch
Ing. Petr Čekan
Ing. Josef Jiránek
Pavel Jiránek
Ladislav Kincl
Jan Kohout
Daniel Krob
František Mareš
Jan Ticháček
Petr Kubeček
Mgr. Marie Roubová
Milan Voráček
Mgr. Blanka Čubrová, tajemnice
Hosté: Ing. Jiří Švec, PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Jaroslav Somolík, Jan Hozman

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Seznámení s dotačními tituly, granty
Informace o výjezdu zástupců spolků do partnerského města Kemnath
Diskuse, návrhy členů komise
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
Zahájení provedl p. starosta ing. Jiří Švec, který představil p. místostarostu PhDr. Pavla Kroupu,
předsedkyni komise Mgr. Janu Berkovcovou a tajemnici Mgr. Blanku Čubrovou. Dále požádal
přítomné, aby se jednotlivě představili jménem a sdělili jaký spolek, zájmovou skupinu zastupují.
Karel Baroch
Pavel Jiránek
Ing. Jaroslav Somolík
Jan Hozman
Ing. Josef Jiránek
Ing. Petr Čekan
Daniel Krob
František Mareš
Petr Kubeček
Milan Voráček
Mgr. Jana Berkovcová
Jan Kohout
Mgr. Marie Roubová
Mgr. Blanka Čubrová

Sokol Nepomuk
Slavoj Dvorec, obecně zájem o sféru sportu na Nepomucku
Český rybářský svaz (dále ČRS)
věnuje se mládeži – ČRS
Slavoj Dvorec; Automotoklub (dále AMK) Nepomuk (propagace)
šachový oddíl Nepomuk, Dvorec, hasiči Dvorec
AMK Nepomuk
Fotbalový klub (dále FK) Nepomuk, celkově zájem o sportovní aktivity
sportovní aktivity na Nepomucku
FK Nepomuk, celkově sportovní aktivity na Nepomucku
předsedkyně komise, celkově volnočasové aktivity dětí a mládeže, není
členem v žádném spolku, cvičí aerobik
FK Nepomuk (sekretář, trenér dětí)
Sokol Nepomuk, oddíl všestrannosti
zástupce Města Nepomuk v komisi, tajemnice, zapisovatelka, volnočasové
aktivity dětí a mládeže
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Ing. Somolík (ČRS) požádal, zda se může 1 člen ČRS stát členem této komise, jmenovitě p. Hozman.
P. místostarosta odpověděl, že se podnět vezme na Radu města Nepomuk (dále jen RMN).
Předsedkyně SK nechala kolovat k nahlédnutí a připomínkování, popř. doplnění profil SK na webové
stránky města, který by sloužil veřejnosti k seznámení s činností SK.
2. Seznámení s dotačními tituly – grantovými programy Města Nepomuk
Město zamýšlí vyhlásit 3 grantové programy, a to:
1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – podpora dětských kroužků, sportovních
oddílů, návrh výše příspěvku by měla posoudit SK, následně půjde ke schválení do RMN
a Zastupitelstvu města Nepomuk (dále ZMN);
2) Podpora kulturních akcí – návrh výše příspěvku by měla posoudit Kulturní komise (dále
KK), schvalovací postup bude obdobný jako u předchozího grantu;
3) Podpora činnosti neziskových organizací – grant určený pro projekty neziskových organizací,
které nespadají do předchozích programů (např. oprava klubovny, úprava parčíku, apod.).
Výši příspěvku by navrhovaly společně SK a KK, schvalovací proces stejný jako u prvního
grantu.
Dotační tituly, které se týkají SK (I. a III.), byly zaslány k seznámení před tímto jednáním, aby se
jednotliví členové mohli seznámit s navrhovanými pravidly. Protože je na ně při jednání odkazováno,
jsou i přílohou tohoto zápisu.
Předsedkyně SK se dotázala, zda k programům někdo má nějaké připomínky, nikdo se nepřihlásil,
odložila proto připomínkování do diskuse.
3. Informace o výjezdu zástupců spolků do partnerského města Kemnath
Dostupné informace podala předsedkyně SK. Setkání zástupců spolků se konají každým rokem
střídavě v Nepomuku a v Kemnathu, nyní vychází místo setkání na Kemnath. Zástupci tohoto města
navrhují možnost návštěvy buď na pátek odpoledne nebo na sobotu dopoledne. Jedná se spíše
o takovou poznávací a informačni schůzku. Je třeba se dohodnout, kdy by to bylo možné a kdo by se
mohl účastnit. Ponecháno k zamyšlení a k vyjádření v diskusi.

4. Diskuse
Největší diskuse probíhala k vyhlášeným grantům a to ke grantu „Volnočasové aktivity dětí
a mládeže, dále ke sportu a volnočasovým aktivitám obecně a v závěru i k setkání spolků
v partnerském městě Kemnath. Do diskuse se postupně zapojila většina přítomných včetně
p. místostarosty. P. starosta musel jednání opustit, proto se neúčastnil diskuse až do konce.
p. Kohout
- směroval dotaz na představitele Města, zajímal by ho jejich názor, jakým způsobem by se měl
ubírat sport v Nepomuku, jakou mají radní, zastupitelé představu;
- je třeba také vidět, že sportovní činnost ve městě je jednak organizovaná (Sokol, FK, aj.)
a jednak neorganizovaná, kdy se děti a mládež zapojují do sportovních činností i nepravidelně
aniž jsou členem nějakého spolku, sdružení, klubu;
- zmínil se rovněž o využití haly, pokojů, v některých městech si takováto zařízení na sebe
vydělají s využitím ubytování. Zde jsou některé pokoje zničené, jsou z nich vytvořené
klubovny a jinak účelově zaměřené prostory;
- nebylo by vhodné např. nastavit patro na šatnách, zastavit proluku mezi halou a rehabilitací,
představoval by si do toho vtáhnout spolky, přinutit je k větší spolupráci, zajímat se o projekty
i přes Město, které by se do projektu mohlo přihlásit někdy spíše než jednotlivý spolek;
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zmínil problém mizení dětí ze sportovních aktivit (kromě fotbalu), vtáhnout je zajímavými
aktivitami, možnost většího využití sportovišť okolo školy – finanční prostředky by mohly jít i
tímto směrem, FK by např. využil prostředky na renovaci trávníku na hřišti, aj.;
úvaha o zřízení sportovních tříd.

p. místostarosta
- reagoval na podnět p. Kohouta v tom smyslu, že představitelé Města by rádi znali názor lidí,
kteří jsou ve sportu na Nepomucku angažováni a názor občanů na tuto problematiku a tudíž
spíše očekávají impulz „zespodu“;
- na opravu kluboven, trávníku, apod. by mohl být použit třetí grant.
p. starosta
- vše, co vzejde ze schůzky komise, bude odrazovým můstkem pro další podporu Města
spolkům.
p. předsedkyně
- je nutné se zabývat i volným časem dětí, které nejsou organizované, v Nepomuku nejsou
prostory pro neorganizované sportování dětí.
p. Roubová
- uvítala by, kdyby zde byla možnost nějakého „plácku“ pro sportování, míčové hry pro děti,
pouze volný prostor, louka, kde by se děti neorganizované ve spolcích mohly vyžít, jít si tzv.
„někam hrát“. Hřiště sice bylo V Korýtkách, ale je pro děti daleko, rodiče většinou chtějí mít
děti pod svým dozorem, blízko, v dohledu, proto dochází k tomu, že pobíhají někdy
bezprizorně mezi „bytovkami“ na sídlišti.
p. Kohout
- peníze poskytované Fotbalovou asociací ČR (dále FAČR) a MŠMT (Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy) jsou většinou poskytovány pro organizovanou mládež a jsou účelově
přísně určené, takže jich nelze využít pro neorganizované děti a mládež;
- je třeba si uvědomit, že jakékoli volné prostory – sportoviště - mají také určité podmínky
provozu – zodpovídá za ně majitel sportoviště – měl by být správce – je nutno brát vše do
důsledku, hlavně problémy se zraněními dětí, které se na těchto sportovištích budou
pohybovat.
p. J. Jiránek, p. Čekan
- problém ničení houpaček pro malé děti, u většiny prostorů pro herní činnost dětí jsou
instalovány pouze houpačky, popř. prolézačky pro menší děti. Větší děti, které se na nich
houpají, je tím demolují. Mládež ke svému vyžití někde užívá i věšáky na prádlo, klepadla na
koberce, apod. Bylo by dobré instalovat nějaké hrazdy, žebříky na více místech v Nepomuku
a Dvorci, které by mohly užívat i starší děti a mládež.
p. místostarosta
- na podobné akce by se mohly najít nějaké granty, které by umožnily zbudovat podobné
„nářadí“. V rámci meziobecní spolupráce jsou na úřadě zaměstnáni pracovníci, kteří se
zabývají grantovými tituly a mohou zjistit, které jsou v té které chvíli dostupné, mají seznam.
Pokud komise něco takového vymyslí, může dát podnět a je možné dohledat nějaký grant.
p. předsedkyně
- zmínila grant s názvem STARTER
Další diskuse se již směřovala k pravidlům grantových programů Města.
p. Roubová
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v I. grantovém programu vidí jako problém vést docházku dětí čárkováním, protože během
kalendářního roku je velký pohyb dětí – kalendářní rok se nekryje se školním rokem, tudíž má
úplně jiný počet dětí na počátku roku a po prázdninách, děti se vystřídají, některé přestanou
chodit, jiné v září začnou, pak se musí vyúčtovávat a případně vracet finanční prostředky.

p. Hozman
- zaznamenal stejný problém.
p. Kohout a p. Čekan
- otevřeli problém financování na dítě – bude stejný pro všechny kroužky bez rozdílu?
p. P. Jiránek
- v podstatě nesouhlasí s paušalizováním částky na dítě, takováto spravedlnost je diskutabilní,
každý kroužek, spolek má jiné náklady, problém organizovaných a neorganizovaných dětí –
zaměří se komise na obě skupiny?
- zmínil dotační titul kraje „Klub otevřených dveří“ (únor);
- mělo by se přihlížet k tomu, jestli činnost kroužku, spolku k něčemu vede – kritérium?
- možná by bylo dobré dát nějakou základní částku dotace a něco navíc těm, kteří jsou nějak
úspěšní.
p. J. Jiránek
- v podstatě souhlasí s p. P. Jiránkem ve věci rozdělení grantu na částku paušálu a bonus navíc
pro úspěšné např. umístění v nějaké soutěži, apod.;
- čárkovací docházka je podle něho nesmyslná, tam klidně mohou být doplňovány i „mrtvé
duše“;
- dává příklad na svém oddílu“ všechny děti, které jsou evidovány, musí vykázat nadřízenému
orgánu k 31. 12., musí za ně platit, tudíž nebude platit za děti, které tam nejsou, proto by bylo
dobré, kdyby jako základ pro grant byl předkládán seznam této členské základny k 1. 1.
daného roku (děti a mládež do 18 let).
p. Kohout
- u jeho oddílu je to obdobné, za členy platí FAČR a nebude platit za „mrtvé duše“, ale skutečně
angažované děti, v současné době jsou ve FK pouze nepomucké děti.
p. starosta (než opustil jednání)
- ještě zmínil, že pokud bude dobrá spolupráce, pak pro příští rok je možné navýšení částky
dotací, ale zároveň upozornil, že ti, kteří obdrží finanční prostředky od Města, budou mít
v budoucnu větší práci s administrací.
p. Roubová
- dotaz, zda by místo příspěvku nemusely seniorky platit za tělocvičnu.
p. Kohout
- zmínil chování spolků, a to zejména cizích v hale
- vrátil se ke stavu haly, netěsnění oken, regulace vytápění
p. místostarosta
- k dotazu p. Roubové uvedl, že seniorky chodí do školní tělocvičny, měly by se tudíž obrátit
s dotazem na školu, p. předsedkyně řekla, že škola je odkázala na zřizovatele, tj. Město
Nepomuk;
- dále uvedl k prezenci dětí, že jako podnět z jednání by viděl zrušení prezenčních listin,
zavedení částky paušálu na dítě (cca 80%) a zřízení bonusu za úspěšnost, návrh dvoukolového
řízení grantu.
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p. Kohout
- nebrat kritéria na bonus podle postupu, jak někteří navrhovali, protože postupové soutěže
nemá každý spolek, kroužek, ale podle umístění v nějaké soutěži;
- znovu uveden nesoulad mezi kalendářním rokem a hráčským rokem - u FK je to od 1.7.
jednoho roku do 30. 6. následujícího roku – jak tedy brát doložení seznamu dětí?

p. Hozman
- u rybářů se dítě stane členem, až složí zkoušky (přihlásí se v lednu, ale zkoušky dělá až
v září).
Většina se shoduje na tom, aby se dokládaly počty dětí k 1. 1. 2015 - stav dětí jaký vykazují spolky
k 31. 12. svým nadřízeným orgánům a za něž platí, u rybářů dětí, které mají složené zkoušky v září, tj.
k 31. 12 jsou členy a budou tudíž i k 1. 1. 2015. Protože se ale vyskytují kroužky, kde není možné
tímto způsobem dokládat seznam, byl navržen jiný způsob, a to formou prohlášení podepsaného
zákonnými zástupci dětí a mládeže do 18 let.
p. místostarosta vs p. Mareš
- diskutovali o tom, co patří do I. a co do III. grantu, zda spíše z celku dát více prostředků na I.
nebo na III. grant.
p. Somolík
- seznámil účastníky s tím, že granty poskytované městy a obcemi podléhají zákonu
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon byl novelizován, ještě nevyšel ve sbírce zákonů a měl by nabýt účinnosti do 15
dní od zveřejnění ve sbírce. Nezná zatím podrobnosti, ale upozornil, že budou velmi zpřísněna
pravidla pro poskytování grantů, budou prováděny kontroly, přezkumy hospodaření obcí.
Navrhl posunout termíny.
Nejprve většina zareagovala tak, že se tím vlastně dnes nemá smysl zabývat, ale p. místostarosta řekl,
že až bude zákon platit, doupraví se současná pravidla. Seznamy dětí a výše příspěvků můžeme klidně
projednat nyní.
p. Kohout
- vznesl dotaz: když se bude odevzdávat seznam tak jak jsme se dohodli, pak se nebude muset
dotace vyúčtovávat?
p. Somolík, p. Čubrová
- vyúčtování dotace bude možná stanoveno v novelizovaném zákoně, takže je předčasné jej zde
řešit;
- shrnutí domluvy ohledně finančních prostředků – paušál výše podpory zůstává, případné
navýšení by se nechalo na bonus – p. místostarosta.
p. místostarosta
- III. grant – protože by o návrhu měly rozhodovat 2 komise (SK i KK), bylo by dobré, aby se
obě sešly buď v menším počtu (jen zástupci) nebo celek, ponecháno na domluvě předsedů.
p. Roubová
- znovu otevřela problém prostor pro děti neorganizované ve spolcích.
p. J. Jiránek
- Slavoj Dvorec poskytne hřiště, pokud se tam zrovna nebude konat trénink nebo zápas.
p. místostarosta
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uvedl, že toto téma dává jako podnět předsedkyni k zařazení do programu dalšího jednání SK,
členové komise zatím o tomto mohou přemýšlet.

p. Kohout
- zmínil opět diskutovaný problém odpovědnosti majitele pozemku – provozovatele, pojištění.
p. J. Jiránek
- připojil se k problematice pojištění dětí, klubu, provozovatele za prostory.
V poslední části diskuse se otevřelo téma návštěvy Kemnathu.
p. místostarosta
- nahlášení osob za každý spolek do 27. 1. 2015 p. starostovi nebo p. místostarostovi, domluvit
se, zda by vyhovoval pátek odpoledne nebo sobota dopoledne;
- zřízena hromadná adresa, na kterou mohou být zasílány informace pro všechny členy SK:
sportovni.komise@urad-nepomuk.cz.
p. Kohout
- do Kemnathu jezdili většinou hasiči, fotbalisti, problematika shodného času, jiné termíny
soutěží.
p. předsedkyně
- znovu přečetla informace týkající se schůzky v Kemnathu, ze kterých bylo spíše patrné, že
půjde jen o informační schůzku.
5. Usnesení
1) SK navrhuje zařazení dalšího člena komise za ČRS - postoupit ke schválení do RMN;
2) SK navrhuje změnu v pravidlech grantového programu I. – vyměnit docházkový list za
seznam registrovaných členů – dětí a mládeže do 18 let, popřípadě za prohlášení podepsané
zákonnými zástupci dětí a mládeže do 18 let – postoupit k projednání do RMN;
3) SK navrhuje změnu v pravidlech grantového programu I. – výše příspěvku dělit na paušál na
dítě + bonus za úspěchy – postoupit k projednání do RMN;
4) SK odkládá problematiku prostoru pro sportovní vyžití neorganizované mládeže na další
jednání;
5) SK pověřuje p. předsedkyni předáním seznamu zástupců spolků účastnících se setkání
v partnerském městě Kemnath včetně domluvy vyhovujícího termínu do 27. 1. 2015 vedení
Města.
6. Závěr
Jednání komise ukončila p.předsedkyně a rozloučila se se všemi přítomnými.
Přílohy zápisu:
- Texty včetně tabulek grantového programu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“
- Texty včetně tabulek grantového programu „Podpora činnosti neziskových organizací“

Zapisovatel: Čubrová Blanka
Dne 23. 1. 2015
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