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ZÁPIS  č. 6/2021  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  26. 7. 2021 
 
Místo jednání:  zasedací místnost č. 5 pod věží 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

PaedDr. Jiří Kremla, Petr Kudláček, Ing. Petr Lysek, Karel Piňos, 
Ing. Vladimír Průša, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni:  Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. Jan Zatloukal,  

Petra Píchalová, Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Zdeněk Gottwald,  
Ing. Stanislav Havlíček  

 
    
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Návrhy dotačních programů na rok 2022 
3. Individuální dotace na jednorázovou akci – Tenisový klub Prostějov, spolek 
4. Sportovec města Prostějova 2021 
5. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Program jednání byl jednomyslně schválen. 
 
 

2. Návrhy dotačních programů na rok 2022 

Tajemnice komise Veronika Hyblová přednesla návrh změn pravidel pro podávání dotací 

zpracované odborem školství, kultury a sportu. Tyto materiály členové komise obdrželi 

v dostatečné lhůtě před jednáním komise k prostudování a případnému připomínkování. 
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I nadále budou vyhlášeny v oblasti sportu na rok 2022 dva dotační programy a to: 

1. Program na podporu sportovní činnosti v roce 2022 z rozpočtu statutárního města  

Prostějova  

2. Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2022 z rozpočtu 

statutárního města Prostějova 

 

Dotační programy v oblasti sportu na rok 2022 jsou zpracovány v souladu se Zásadami poskytování 

dotace a návratné finanční výpomoci včetně dodatku č. 6, který bude schválen na zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova dne 7. 9. 2021. K dalším navrženým změnám dotačních programů 

v oblasti sportu bylo přistoupeno na základě praktických připomínek administrátora těchto 

programů. 

        
Přednesený návrh změn dotačních programů na rok 2022 byl po následné diskuzi doporučen Radě 
města Prostějova ke schválení.                     

Hlasování (9 – 0 – 0) 

           

 

 
3.     Individuální dotace na jednorázovou akci – Tenisový klub Prostějov, spolek 

Členové komise projednali přijatou žádost o dotaci 
Tenisového klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 053 66 569 
-  na pořádání Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenisu (pronájmy, ubytování účastníků,  
       upomínkové a věcné ceny, poháry, materiálové náklady, tiskové materiály) 
- požadovaná dotace 800.000 Kč 
- celkové náklady akce 9.219.410 Kč 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova výše uvedenou dotaci schválit v plné výši. 

Hlasování (9 – 0 – 0) 

 
 

4.     Sportovec města Prostějova 2021 
Bc. Sklenka informoval o videosnímcích na tuto akci. Pan Mojžíš má již všechny videosnímky 
zpracované. Hokej jako jediné sportovní odvětví bude dokončen po obnovení ledu na zimním 
stadionu. 
Dále byl stanoven termín konání slavnostního večera na 1. 10. 2021 (případné náhradní termíny 
jsou 24. 9. 2021 a 8. 10. 2021). 
 

 

5.     Diskuze a závěr 

Bc. Miloš Sklenka na území Olomouckého kraje bude Olomoucký kraj pořádat ve dnech 
26. 6. 2022 – 1. 7. 2022 Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR. 
Statutární město Prostějov bude spolupořadatelem této akce, budou 
využity některé sportovní plochy na území města. 

Ing. Richard Beneš vznesl dotaz, zda budou informace o příslušných změnách dotačních 
programů na rok 2022 předány sportovním organizacím. 
Tajemnice komise přítomné ubezpečila o plánovaném semináři 
s prezentací pro všechny žadatele před spuštěním prvního dotačního 
titulu. V případě nepříznivých epidemiologických opatření bude 
prezentace žadatelům zaslána e-mailem stejně jako v loňském roce. 
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Ing. Petr Lysek informoval o činnosti Komise pro mládež a sport Olomouckého kraje 
v návaznosti na dotační programy.  

 Všichni členové  požádali o vystavení jmenování „garantů“ jednotlivých sportů. 
Bc. Jan Zatloukal ve spolupráci s Veronikou Hyblovou zajistí do příštího 
jednání komise. 

 
   

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

 
 
 
 
Zapsala: Veronika Hyblová v. r.            schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.         
                                    předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r.  
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  26. 7. 2021                                                                           
 

 


