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ZÁPIS  č. 3/2022  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  25. 4. 2022 
 
Místo jednání:  zasedací místnost č. 5 pod věží 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Ing. Richard Beneš, Vlastimil Ráček, 

Bc. Jan Zatloukal, Petra Píchalová, PaedDr. Jiří Kremla,  
Petr Kudláček, Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Ing. Vladimír Průša, 
Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Mgr. Antonín Dušek, Mgr. Dalibor Ovečka,  

Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek  
 
Hosté:    Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
 
     
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Dotace 2022 - DT 4 - Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční 

spoluúčasti žadatele 
3. Sportovec města Prostějova 2021 
4. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise v 15:00 hod. Přivítal rovněž Mgr. Petra 
Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu. 
Pověřil vedením zápisu Veroniku Hyblovou. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2. Dotace 2022 - DT 4 - Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti 

žadatele  

Předseda Miloš Sklenka přednesl přehled žádostí k hodnocení. Ve stanoveném termínu bylo 

přijato celkem 38 žádostí. Administrátorka vyhodnotila formální a zásadní kritéria žádostí. 30 

žádostí připravila k následnému hodnocení komise sportovní, 8 žádostí nebylo hodnoceno 

z důvodu nesplnění zásadních kritérií.  

Požadované prostředky hodnocených žádostí tvořily souhrnně částku 1.296.000 Kč, v rozpočtu 

v rámci DT 4 je na rok 2022 alokována částka 1.050.000 Kč. 

Před hlasováním předseda M. Sklenka oznámil střet zájmů s žádostí č. 29. Bodové hodnocení 

komise bylo zaznamenáno do tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

 

          Hlasování (12 – 0 – 0) 

Návrh bodového hodnocení bez procentuálního ponížení byl schválen. 

 
 
 

3. Sportovec města Prostějova 2021 

Předseda komise předal členům průběžné informace o přípravě této akce. Zároveň poděkoval 

za zasílání nominovaných sportovců či sportovních událostí. V letošním roce opět bude počet 

oceněných sportovců nižší, než bylo zvykem v předešlých ročnících. Cílem bude především 

prezentace sportů a veřejnost seznámit s různorodostí sportovních odvětví ve městě Prostějově.  

Vyzval členy komise, aby i nadále podávali návrhy do jednotlivých kategorií.  

 

 
4. Diskuze a závěr 

Miloš Sklenka přednesl dopis pana Solaře – nabídka zastřešení či opláštění areálu 

skateparku v Prostějově. Z diskuze vyplynulo, že není potřeba města 

ani provozovatele skateparku areál jakýmkoliv způsobem zastřešovat 

či uzavírat.  

Petr Ivánek informoval, že OŠKS připravuje prostřednictvím externího 

zpracovatele Sport a věda, spolek „Plán rozvoje sportu v Prostějově 

na roky 2022-2026“ z důvodu zákonné povinnosti. Byly vytvořeny 

dotazníky ke zpracování analytické části a byly rozeslány na ZŠ a SŠ, 

Sportcentrum DDM a sportovní organizace. Dokument by měl být 

zpracován do 30. 6. 2022, následně projednán ve sportovní komisi a 

orgánech města. 

Miloš Sklenka zvážit, zda by měly být žádosti hasičů poskytovány v rámci dotací na 

sport.  

   

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

hod. ukončil. 

 

 
 
 
zapsala: Veronika Hyblová v. r.                                                  schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.        
                                       předseda komise sportovní  
 
Prostějov  25. 4. 2022    


