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ZÁPIS  č. 3/2021  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  3. 5. 2021 
 
Místo jednání:  obřadní síň radnice 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal, Petr Kudláček,  
Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek, Ing. Stanislav Havlíček,  
Ing. Vladimír Průša, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Mgr. Dalibor Ovečka, Petra Píchalová, PaedDr. Jiří Kremla,  

Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Radek Pařenica 
 
     
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace 2021 – DT4 – Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční 

spoluúčasti 
3. Sportovec roku 
4. Různé 
5. Diskuze a závěr 

 
 

1.     Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 

Pověřil vedením zápisu Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. Jednání se 
účastnili on-line Stanislav Havlíček a Petr Lysek. 
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2.    Dotace 2021 – DT4 – Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti 

Ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 24 žádostí. 

Požadované prostředky tvořily souhrnně částku 985.000 Kč, v rozpočtu v rámci DT 4 je na rok 2021 

alokována částka 850.000 Kč. 

Administrátorka vyhodnotila formální a zásadní kritéria žádostí. 23 žádostí připravila k následnému 

hodnocení komise sportovní.  

Jedna žádost nebyla hodnocena z důvodu nesplnění zásadních kritérií:  

- Horolezecký oddíl Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, Prostějov,   

        IČO 227 33 655 (nebyla zveřejněná účetní závěrka za rok 2019). 

          Hlasování (11 – 0 – 0) 

         Přednesený návrh dotací bez ponížení procentuálního hodnocení byl schválen.                     
Bodové hodnocením je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu 

           

 
3.    Sportovec roku 2020 

Předpokládaný termín konání slavnostního večera z důvodu epidemiologické situace je plánovaný 

na září - říjen 2021. 

Přípravy na slavnostní vyhlášení ankety jsou dosud omezené, p. Theodor Mojžíš postupně 

zpracovává medailonky, ale zatím není stoprocentní odezva od všech oddílů a klubů. Celou situaci 

též komplikuje stávající nařízení vlády - natáčení bude posunuto na měsíce květen a červen, 

nejpozději do poloviny září tohoto roku bude realizace objednávky - výroba videosnímků uzavřena. 

Slavnostní večer proběhne v Národním sportovním centru, bude využita tentokrát celá plocha, aby 

se přidaly atraktivní prvky vč. performance sportovních odvětví.  

Dosud přijal předseda komise návrhy na vyhlášení:  

Miroslav Mazal trenér žáků, člen výboru TJ Sokol Vrahovice, dlouholetý hospodář a 

správce hřiště oddílu kopané 

Josef Dostál od obnovení TJ Sokol Vrahovice předseda fotbalového oddílu, vedoucí 

oddílu sportu, od roku 2001 místostarosta TJ Sokol Vrahovice 

Jarmila Neckářová cvičitelka všestrannosti (rodiče s dětmi, žákyně, ženy), členka výboru 

TJ, členka sportovní komise župy prostějovské, do roku 2018 náčelnice 

TJ Sokol Vrahovice, župní cvičitelka sletových skladeb pro ženy, 

vedoucí nácviku sletových skladeb pro ženy a dorost, žákyň 

Zdeňka Štefková cvičitelka všestrannosti – ženy, vedoucí nácviku sletových skladeb pro 

ženy, nadále členka výboru TJ Sokol Vrahovice – revizní komise 

Zdeněk Šťastný již předloženo v roce 2020 

 

 

4.    Různé 

Miloš Sklenka informoval členy komise o předpokládaném konci nejvyšší soutěže 

basketbalu v Prostějově a o zájmu vedení města podpořit 2. nejvyšší 

soutěž u stávajícího klubu mládeže, aby mohlo nadále pokračovat 

pyramidální zakončení basketbalové průpravy (mládež až dospělí) 

Vladimír Průša návrh na dostatečnou finanční podporu volejbalu žen, aby bylo nadále 

zajištění pyramidální zakončení i volejbalové průpravy 

 informoval o dokončení umělé travnaté plochy na ulici Olympijská 

Richard Beneš poznamenal, že komunikace klubu LHK Jestřáby vůči široké 

prostějovské veřejnosti není dostatečná 
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Milos Sklenka návrh, aby komise doporučila Radě města Prostějova vrátit výši 

alokované částky na jednotlivé dotační tituly na úroveň roku 2020 

          Hlasování (11 – 0 – 0) 

    Návrh byl přijat. 

Vladimír Průša  nezapomínat na investiční akce do sportovní infrastruktury 

Aleš Matyášek  mít na paměti řešit multifunkční plavecké zařízení 

Vladimír Průša informoval o poruše v městských lázních – prasklém cirkulačním 

potrubí, životnost lázní nezadržitelně klesá 

Stanislav Havlíček informoval o akci Pryč ze židle 

 bližší info:  

https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml 

Jan Zatloukal informoval o výsledcích akce 10.000 kroků ke zdraví, město Prostějov 

se umístilo na 8. místě z 30 zúčastněných měst se 100 účastníky, 

22.981 nachozenými km. Prostějov měl i nejstarší účastnici 

v celorepublikovém měřítku – paní Marta Bučková (86 let) 

Jan Zatloukal informoval o záměru Sportcentra – DDM Prostějov uspořádat Týden 

otevřených dveří v září 2021 místo nekonající se Burzy volného času. 

Předpokládá se účast ostatních sportovních klubů. Bude potřebná 

součinnost klubů a škol s propagací akce. 

Petr Kudláček výzva předávat informace ze sportovní komise Rady Olomouckého 

kraje, neboť dochází ke změnám v dotačních titulech 

Jan Zatloukal informoval o dostavbě tělocvičny na ul. Partyzánská s rozměry 40 x 20 

m, ve večerních hodinách bude prostor k pronájmu i pro hobby 

sportovce 

 

 

 

5.    Diskuze a závěr 

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. 
 
 
 
 
 
Prostějov  3. 5. 2021                                                                           
 

 


