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ZÁPIS  č. 2/2021   
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

HLASOVÁNÍ  PER  ROLLAM 
5. 3. 2021 

 
 
 
Hlasovali: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. Jan Zatloukal,  
Petra Píchalová, PaedDr. Jiří Kremla, 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. 

 
 
 
Rozhodnutím pana primátora dne 26. 2. 2021 bylo zrušeno jednání komise sportovní, které se mělo 
uskutečnit dne 1. 3. 2021. Předseda komise Bc. M. Sklenka rozhodl projednat plánovaný program  
formou per rollam. 
Dne 2. 3. 2021 byl členům komise zaslán informační e-mail  k hlasování s termínem pro odeslání           
do 5. 3. 2021. 
Hlasování se zúčastnilo všech 17 členů komise. 
 
    
 
Témata k hlasování: 

1. Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí  
2. Převod nevyčerpaných prostředků  
3. Informace - Sportovec roku 2020 
4.    Umístění nového workoutového hřiště 
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1.  Dotace na pořádání jednorázových sportovních akcí 

Tajemnice komise zaslala všem členům dne 18. 2. 2021 veškeré podklady – hodnotící tabulky a 
všechny příslušné žádosti v obou dotačních titulech. 

 
Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti 
žadatele: 
- ve stanoveném termínu v 1. kole dotačního titulu 1 bylo přijato celkem 8 žádostí 

- předseda komise navrhl přidělit všem žádostem maximální počet bodů (tj. 20 + 20) a vyzval 

členy k zaslání případných výhrad 

- bodové hodnocením je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu 

          Hlasování (15 – 2 – 0) 

  
 

Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti 
žadatele 

- ve stanoveném termínu v 1. kole dotačního titulu 2 bylo přijato celkem 9 žádostí 

- předseda komise navrhl přidělit všem žádostem maximální počet bodů (tj. 20 + 20) a vyzval 

členy k zaslání případných výhrad 

- bodové hodnocením je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu 

          Hlasování (15 – 2 – 0) 

 
 
 

2.  Převod nevyčerpaných prostředků 

Požadovaná suma v dotačním titulu 2 (i v situaci, kdy bude přidělena plná výše požadované 

dotace) je menší, než je alokovaná částka.   

Komise doporučuje Radě města Prostějova, aby případné nevyčerpané finanční prostředky              

z dotačního titulu 2 Programu na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení 

finanční spoluúčasti byly převedeny do Dotačního titulu 4 Programu na podporu sportovní 

činnosti bez doložení finanční spoluúčasti a do Dotačního titulu 1 Programu na podporu pořádání 

jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti.  

Hlasování (15 – 2 – 0) 

 

 

 

3.  Informace - Sportovec roku 2020 

Poptávkové řízení na výrobu videosnímků vyhrál Mgr. Mojžíš. Již oslovil a komunikuje s kluby dle 

seznamu a vytváří videosnímky. Vzhledem k situaci budou realizovány komentáře zástupců klubů 

po zklidnění pandemické situace.  Vzhledem k náročnosti celé akce je třeba zřídit během příštího 

měsíce malý organizační štáb. Kdo bude mít zájem, nechť kontaktuje pana předsedu komise.  

    bere na vědomí (17 – 0 – 0) 
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4.  Umístění nového workoutového hřiště 

Dne 10. 2. 2021 tajemnice komise odeslala členům komise podklady z odboru rozvoje a investic 

ohledně umístění nového workoutového hřiště v Prostějově.  

Jako nejvhodnější lokalitu komise doporučuje zvolit dvorní trakt Střední odborné školy podnikání    

a obchodu, spol. s r.o., Rejskova 4. Ředitel školy je nejdále s celkovým projektem. Je známa cena       

i realizace.  Ostatní se dá řešit v projektech regenerace, projekce nových hřišť, odkupy se SPÚ. 

Hlasování (17 – 0 – 0) 

 
Připomínky členů komise: 
Pavel Dopita  je velký zájem o umístění workoutového hřiště někde v jižní části města. 

Zatím máme WO na Kostelecké ulici (sever), Kolářovy sady (západ)                    
a Vrahovice (východ). Příště prosím zvážit i tuto variantu. Jinak souhlasím        
s názorem, že dostat lidi, a zejména děti, zpět ke sportu bude velmi těžké.     
Na zdraví se to projeví přímo tragicky. Myslím, že tento problém bychom měli 
řešit i v komisi. Nejsmutnější je, že dnes se sportování považuje skoro             
za kriminální čin. 

 
Stanislav Havlíček   v současnosti by bylo dobré přehodnotit účel rozdělení finančních prostředků 

alokovaných v rozpočtu na sport. Prosím všechny kompetentní o zamyšlení se 
nad tím. 

 
Jiří Kremla  jak to vypadá s pohybovými aktivitami dětí  a mládeže víme všichni. Ti co 

sportovali, tráví volný čas jiným způsobem. Návrat k normálnímu stavu bude 
těžký. Ztráta kamarádů, ztráta získaných pohybových dovedností a propad 
výkonnosti. Náprava bude drahá. Budou mít oddíly na zaplacení pronájmu 
sportovišť? Tohle je  důležitější než květiny pro vítěze nebo teplákové 
soupravy pro funkcionáře.  

 
Petr Lysek k bohu 4. souhlasím s výhradou vzhledem k neexistenci jakékoliv koncepce 

dlouhodobé výstavby sportovišť a jejich realizace ad-hoc stylem. 
Navrhuji standardní online jednání komise. 

  

 
Příloha: 
č. 1 - bodové hodnocení komise sportovní - dotační titul 1 - Dotace na podporu pořádání   
          jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele 
č. 2 - bodové hodnocení komise sportovní - dotační titul 2 - Dotace na podporu pořádání   
          jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele 
 
 
 
 
zapsala: Veronika Hyblová v. r.                                                   schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.        
                                       předseda komise sportovní  
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
Prostějov  5. 3. 2021                       


