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ZÁPIS  č. 1/2021 Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  25. 1. 2021 
 
Místo jednání:  obřadní síň radnice 
 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš, 

Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. Jan Zatloukal, Petra Píchalová,  
Petr Kudláček, Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek,  
Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček,  
Ing. Vladimír Průša, Radek Pařenica, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Vlastimil Ráček, PaedDr. Jiří Kremla 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora 
    Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace na celoroční sportovní činnost s doložením finanční spoluúčasti žadatele  
3. Sportovec roku 2020 
4. Různé 
5. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2. Dotace na celoroční sportovní činnost s doložením finanční spoluúčasti žadatele. 

Předseda Miloš Sklenka přednesl návrhy zpracované tajemnicí komise. Aleš Matyášek představil 

výsledky svého matematického modelování s ohledem na porovnání dat z žádostí a účetních 

závěrek.   

          Hlasování (15 – 0 – 0) 

Přednesený návrh dotací bez ponížení procentuálního hodnocení byl schválen. 

 
 

3. Sportovec roku 2020 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka seznámil členy s vývojem plánování vyhodnocení letošní ankety 

Sportovec města Prostějova za rok 2020. Její podoba je nezbytně ovlivněna celosvětovou pandemií 

nemoci covid-19, a to jak v počtu kategorií, které budou vyhlašovány, tak i struktuře slavnostního 

vyhlášení.  

Navrhované kategorie: 

Síň slávy prostějovského sportu 

Cena Komise sportovní Rady města Prostějova 

Sportovní srdce 

Cena Fair-play 

Jednotlivé sporty budou řazeny dle historického výskytu. Tělovýchovné jednoty a kluby s větším 

počtem oddílů budou primárně představeny v rámci jednotlivých sportů, následně pak i krátce za 

celou jednotu (klub). 

Zpracováním videa bude pověřena firma na základě průzkumu trhu a dále na základě vyhodnocení 

poptávkového řízení.  

Součástí večera budou i některá vystoupení vybraných sportovních odvětví a aktivit. 

Termín slavnostního večera bude určen podle aktuální epidemické situace. 

Komise sportovní RMP beze informaci na vědomí. 

 
 

4. Různé 

10.000 kroků ke změně 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka přednesl členům komise výzvu 10.000 kroků ke změně, která 

sleduje zapojení obyvatel do pohybových aktivit. Aktivita vychází ze současného stavu, kdy se 

obezita a nezdravý životní styl projevují negativně na zvládání současné koronavirové pandemie. 

Organizování akce předpokládá pověření místního pořadatele (garanta). 

          Hlasování (15 – 0 – 0) 

Komise sportovní RMP doporučuje městu Prostějov realizovat tuto akci. 

 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka informoval členy komise, že v rámci Olomouckého kraje budou 

vypsány dotace na vzdělání trenérů. 

 

 

5. Diskuze a závěr. 

Náměstek primátora Statutárního města Prostějova PaedDr. Jan Krchňavý poděkoval Odboru 

školství, kultury a sportu MMPV za přípravu dotačních programů, ale i členům a vedení komise za 

odváděnou práci. Rovněž zvýraznil práci Ing. Aleše Matyáška při sestavení matematického modelu. 

Dále pak informoval členy komise o budoucí výstavbě běžeckého tunelu v areálu ZŠ a MŠ Jana 

Železného Prostějov. 
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Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise  ukončil. 

 
 

 
 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                       schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.        
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  25. 1. 2021                                                                        
 

 


