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ZÁPIS  č. 6/2022  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  18. 7. 2022 
 
 
Místo jednání:  zasedací místnost č. 5 pod věží 
 
Přítomni: Ing. Richard Beneš, Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal,  

PaedDr. Jiří Kremla, Petr Kudláček, Ing. Petr Lysek,  
Karel Piňos, Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Vladimír Průša 

 
Omluveni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Mgr. Dalibor Ovečka,  

Petra Píchalová, Zdeněk Gottwald, Ing. Mgr. Aleš Matyášek,  
Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Hosté:  Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
    doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda spolku Sport a věda 
 
 
Program zasedání: 

1.  Zahájení 
2.  Plán rozvoje sportu 
3.  Dotační programy v oblasti sportu na rok 2023 
4.  Sportovec města Prostějova 2021 
5.  Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise byl pověřen vedením komise Bc. Jan Zatloukal. Zahájil 
jednání komise v 15:00 a přivítal mezi hosty vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Prostějova Mgr. Petra Ivánka a doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předsedu spolku Sport 
a věda. 
Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023 - 2027  

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
stanovuje v ustanovení § 6 odst. 2 obcím povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své 
území plán rozvoje sportu.  
Jako v předchozím období byl ve spolupráci s pracovníky odboru školství, kultury a sportu 
zpracovatelem Plánu rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023 – 2027 doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., 
předseda organizace Sport a věda, spolek. 
Členové komise v předstihu obdrželi plán rozvoje k prostudování a případné dotazy mohli 
směřovat přímo na tvůrce Dr. Zháněla, který byl přizván na jednání komise. 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova schválit Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023 
- 2027. 

Hlasování (9 – 0 – 0) 
 
 

3. Dotační programy v oblasti sportu na rok 2023 

 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. 

 

 I nadále budou vyhlášeny v oblasti sportu na rok 2023 dva dotační programy a to: 

1. Program na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu statutárního města  

Prostějova  

2. Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2023 z rozpočtu 

statutárního města Prostějova 

 

Dotační programy v oblasti sportu na rok 2023 jsou zpracovány v souladu se Zásadami 

poskytování dotace a návratné finanční výpomoci včetně dodatku č. 7, které schválilo 

Zastupitelstvo města Prostějova dne 22. 2. 2022 usnesením  

č. ZM/2022/29/10. 

K navrženým změnám dotačních programů v oblasti sportu bylo přistoupeno na základě 

praktických připomínek administrátora těchto programů. Jedná se především o upřesnění 

zásadních kritérií (zveřejňování účetní závěrky) a dále pak k posunutí termínu podávání žádostí na 

činnost u dotačního titul 1 a 2 z října na prosinec 2022.  

        
Návrh změn dotačních programů na rok 2023 byl po následné diskuzi doporučen Radě města 
Prostějova ke schválení.                     

Hlasování (9 – 0 – 0) 

 
 
 

4.     Sportovec města Prostějova 2021 
Bc. Zatloukal informoval o průběžném natáčení videosnímků, které budou prezentovány  
na slavnostním večeru této akce. 
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5. Diskuze a závěr 

Bc. Jan Zatloukal informoval, že přišlo 22 odpovědí na akci setkání prostějovských 
medailistů 

 
 
 

 
   

 
Místopředseda komise Bc. Jan Zatloukal poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 16:00 
hod. ukončil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
zapsala: Veronika Hyblová, v. r.             schválil: Bc. Jan Zatloukal, v. r.        
        místopředseda komise sportovní  
 
 
 
 
 
Prostějov  18. 7. 2022                                                                           
 

 


