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ZÁPIS  č. 2/2022  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  14. 3. 2022 
 
 
Místo jednání:  zasedací místnost č. 5 pod věží 
 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal, PaedDr. Jiří Kremla,  
Petr Kudláček, Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek,  
Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček,  
Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Mgr. Dalibor Ovečka, Petra Píchalová, Ing. Vladimír Průša 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora  
    Ing. Olga Jedličková, referentka OŠKS 
 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Dotace 2022 – DT 1 - Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením 

finanční spoluúčasti žadatele (1. kolo) 
3. Dotace 2022 – DT 2 - Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení 

finanční spoluúčasti žadatele (1. kolo) 
4. Posouzení covidové pomoci 
5. Sportovec města Prostějova 2021 
6. Různé 
7. Diskuze a závěr 
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1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka v 15:00 hod. zahájil jednání komise. Přivítal rovněž náměstka 
primátora PaedDr. Jana Krchňavého a Ing. Olgu Jedličkovou, administrátorku dotačních titulů 
jednorázových akcí. 
Pověřil vedením zápisu Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
 
 

2.  Dotace 2022 – DT 1 - Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční    

 spoluúčasti žadatele (1. kolo) 

Předseda Miloš Sklenka přednesl návrhy zpracované OŠKS. Doporučil krácení bodového 

hodnocení dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto zápisu.  

          Hlasování (13 – 0 – 0) 

Přednesený návrh dotací vč. ponížení procentuálního hodnocení byl schválen. 

 

 

3.  Dotace 2022 – DT 2 - Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční   

       spoluúčasti žadatele (1. kolo). 

Předseda Miloš Sklenka přednesl návrhy zpracované OŠKS. Doporučil zachovat plné bodové 

hodnocení dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto zápisu.  

          Hlasování (13 – 0 – 0) 

Přednesený návrh dotací bez ponížení procentuálního hodnocení byl schválen. 

 
 

4.  Posouzení covidové pomoci 

Předseda Miloš Sklenka vysvětlil okolnosti předneseného návrhu. Některé kluby v Prostějově 

požádaly o covidovou pomoc. Typy položek: testy (AG, PCR), dezinfekce, doprava, pokles výnosů 

ze vstupného, energie atp.  

Z uvedené debaty vyplynulo, že poskytnutí dotace neprofesionálním klubům by bylo složité, 

většina z nich náklady vzešlé z proticovidových opatření již vykázala. Rovněž není možné 

vyhodnotit, které kluby by typově měly mít nárok na tento příspěvek. 

Na druhou stranu si komise uvědomuje, že největší ztráty v době pandemie měly profesionální 

kluby, protože nemohly hrát utkání za účasti platících diváků. 

Komise sportovní RMP podporuje myšlenku finanční výpomoci profesionálním klubům za 

uplynulé období. 

Hlasování (13 – 0 – 0) 

 
 

5. Sportovec města Prostějova 

Předseda komise sportovní Miloš Sklenka informoval, že vyhlášení ankety by mohlo proběhnout 

9. 9. 2022 na náměstí T. G. Masaryka. Zpracování videí by proběhlo ze strany Sportcentra – DDM 

Prostějov, které by bylo spolupořadatelem akce. Večírek by proběhl v prostorách Národního 

domu Prostějov, moderátorem akce by byl Petr Vichnar. 
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6. Různé 

Aleš Matyášek doporučuje, aby byly akceptovány žádosti o dotaci, které účetní 

závěrku zaslaly na příslušný soud do 31. 12. 2021 a nevyřazovat je 

z dalšího hodnocení.  

Antonín Dušek doporučuje nezapomínat na sportování široké veřejnosti. Brno mělo 

olympijskou vesnici, široká veřejnost si mohla jednotlivé sporty 

„omakat“.  Kraj Vysočina v různých částech kraje uvolní sportoviště, 

následně hradí náklady.  Město by mohlo uvolnit stadion, lázně. 

Pohyb je v této době obzvlášť důležitý. 

 Dále informoval členy komise o výsledcích hlasování participativního 

rozpočtu. 

Jan Krchňavý poděkování předsedovi sportovní komise a odboru školství, kultury a 

sportu MMPV. Upozornil na skutečnost, že došlo k navýšení částek 

pro sport, ale školy musely pracovat s 95procentním rozpočtem 

oproti předchozím letům. Zdůraznil, že pro všechny přichází těžší 

období.  

Jiří Kremla podpořil názor Antonína Duška. 

Miloš Sklenka informoval o dílčích činnostech Nadačního fondu sportu, kultury a 

vzdělávání Prostějov, nových webových stránkách 

www.nadaceprostejov.cz i transparenčním účtu u ČSOB, na který 

doputovaly již první příspěvky. 

 

 

7. Diskuze a závěr 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 16:30 

hod. ukončil. 

 
 
 
 
 
 

 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                       schválil: Bc. Miloš Sklenka  
                                       předseda komise sportovní v. r. 
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  14. 3. 2022                                                                           
 

 


