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Komise sportovní Rady města Prostějova 
nám. T. G. Masaryka 130/14 
796 01  PROSTĚJOV 
www.skmpv.cz 

 
 

ZÁPIS  č. 1  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  7. 1. 2019 
 
Místo jednání:  zasedací místnost ve dvorním traktu radnice 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal, Petra Píchalová, 
Petr Kudláček, Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek,  
Karel Piňos, Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček,  
Ing. Pavel Dopita 

 
Omluveni: Mgr. Dalibor Ovečka, PaedDr. Jiří Kremla 
 
Hosté:  Mgr. František Jura, PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Petr Ivánek   
 Ing. Vladimír Průša 
     
 
Program zasedání: 

1. Zahájení, předání jmenovacích dekretů členům. 
2. Volba místopředsedy. 
3. Informace předsedy komise o práci komise v minulém volebním období. Návrh plánu 

práce komise na další volební období a seznámení nových členů s projekty komise. 
4. Dotace v oblasti sportu pro rok 2019. 
5. Anketa Sportovec města Prostějova 2018 a Fotosoutěž komise jako součást ankety. 
6. Internetové stránky komise. 
7. Diskuze a závěr. 

 
 

1. Zahájení, předání jmenovacích dekretů 
Jednání komise zahájil předseda komise Bc. Miloš Sklenka. Přivítal mezi hosty primátora města 
Prostějova Mgr. Františka Juru, náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého 
a vedoucího Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova Mgr. Petra Ivánka. 
Následně předal členům komise jejich jmenovací dekrety. 
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Dále pak uvedl nominace Domovní správy Prostějov, s. r. o. a Sportcentra – DDM Prostějov na 
členy komise s hlasem poradním. Jsou jimi Ing. Vladimír Průša a Ing. Karel Ondrůj. Předseda 
komise zajistí vyhotovení jmenovacích dekretů pro tyto členy. 
 
 

2. Volby místopředsedy 
Předseda komise obhájil potřebu existence funkce místopředsedy, a to zejména z nutnosti 
zasedat z důvodu projednání žádostí o dotace ve sportu v případě absence předsedy.  

Následně navrhnul na funkci místopředsedy Bc. Jana Zatloukala. 
   Hlasování: ANO 12  NE 0  ZDRŽEL SE 1 

Bc. Jan Zatloukal zvolen místopředsedou komise. 
 
 

3. Informace předsedy komise o práci komise v minulém volebním období. Návrh plánu práce 
komise na další volební období a seznámení nových členů s projekty komise 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka informoval o dosavadní činnosti komise, a to zejména 
v organizaci či spoluorganizaci akcí typu: Sportovec města Prostějova, Fotosoutěž sportovní 
komise, Florbalový turnaj na ledě Zlatá Brána, Hanácké curling, Sídlištní fotbal. V této oblasti by 
měla komise pokračovat i v novém funkčním období a měla by ji dále rozvíjet. Sportovní komise 
není jen nástrojem k rozdělování dotací. Dalším rozsáhlým úkolem komise v následujícím 
volebním období bude vypracování koncepce sportu v našem městě a na ni navazující programy 
podpory. 
 
 

4. Dotace v oblasti sportu pro rok 2019 
Téma dotací pro rok 2019 představil primátor města Prostějova Mgr. František Jura. Upozornil 
na problematiku režimu de minimis a záměr Rady města Prostějova např. u hokeje postupovat 
mimo režim de minimis z důvodu, že hokej tímto režimem není v Prostějově zatížen. Smluvní 
vztah v oblasti dotace bude obsahovat ustanovení, které zaváže klub v případě nutnosti vracet 
dotaci skutečnost, že to bude na jeho újmu. V oblasti podpory vrcholového sportu je záměrem 
Rady města Prostějova udržet obdobnou míru podpory, v oblasti výkonnostního sportu pak 
navýšit podporu menších oddílů. 
Ředitel Domovní správy Prostějov, s. r. o. doplnil jeho slova o poznatek, že podpora sportu se 
v Prostějově neděje pouze prostřednictvím přímých dotací, ale i podporou (finančním přísunem) 
do sportovišť zřizovaných městem Prostějovem – městské lázně, zimní stadion, sportovní hala 
Sportcentra – DDM Prostějov atp. 
 
 
Dílčí hlasování o výši poskytnutých dotací: 

1. SK Prostějov 
  Hlasování: ANO 11  NE 0  ZDRŽEL SE 1 

 ostatní žadatelé 
  Hlasování: ANO 11  NE 0  ZDRŽEL SE 0 

                                    Výše návrhu dotací ke schválení je v obrazové příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 
 

5. Anketa Sportovec města Prostějova 2018 a Fotosoutěž komise jako součást ankety 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka informoval členy komise o termínech souvisejících 
s přípravou a průběhem slavnostního galavečera spojeného s vyhlášením ankety Sportovec 
města Prostějova.  
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Uzávěrka nominací:   10. ledna 2019 
 Termín dalšího zasedání komise: do 16. ledna 2019 

Termín uzávěrky el. hlasování:  20. ledna 2019 
Termín galavečera:   předběžně 1. března 2019 

Následně vyzval členy komise, aby apelovali v oddílech na amatérské fotografy, kteří by se 
přihlásili do fotosoutěže spojené s anketou. Vítězné fotografie nejen že zdobí sportoviště města 
Prostějova, ale jsou i výbornou propagací. Členové komise byli obeznámení s dosavadními 
nominacemi. Následně jim bude 10. ledna odeslán hlasovací lístek s konečným seznamem 
nominantů. Členové komise určí v každé kategorii pořadí  1. – 5. dle preferencí (v méně 
obsazených kategoriích alikvótně pokráceno). 
Diskuze: 
Ing. Petr Lysek připomínka, proč se anketa nekoná v neutrálnějších a kapacitnějších 

prostorech 
Bc. Miloš Sklenka v rámci končícího funkčního období předchozí komise nebylo možné zvolit 

jinou variantu, v příštích letech se budou zvažovat další možnosti 
 
 
6. Internetové stránky komise 

Miloš Sklenka informoval o činnosti webových stránek komise www.skmpv.cz, seznámil členy 
komise s možností vzniku redakční rady z řady členů komise a přispěvatelů ze strany studentů 
z oboru žurnalistiky Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. 
Navržení členové redakční rady: Bc. Miloš Sklenka, Bc. Jan Zatloukal, Ing. Petr Lysek, Ing. Pavel 

Dopita 
 
 

7. Diskuze a závěr 
Mgr. Antonín Dušek navrhnul komisi okruh akcí zvyšujících zapojení dětí do rekreačního 

sportu, bude řešeno na dalších komisích 
PaedDr. Jan Krchňavý informoval o pozvání představitelů sportovní klubů na schůzku, ve 

které se chce seznámit s problematikou fungování těchto klubů 
Bc. Miloš Sklenka poděkoval všem bývalým členům komise za odvedenou práci. Rovněž 

požádal přítomné představitele, aby dopisem poděkovali za 
spolupráci se sportovní komisí Ing. Karolíně Pořízkové, MBA za podíl 
na organizaci výstavy 100 let prostějovského sportu a florbalového 
turnaje na ledě Zlatá Brána, rovněž pak Bc. Janu Zatloukalovi, Ing. 
Karlu Ondrůjovi, Bc. Jiřímu Novákovi (všichni Sportcentrum – DDM 
Prostějov) a PaedDr. Jiřímu Kremlovi za organizaci výstavy 100 let 
prostějovského sportu 

Bc. Miloš Sklenka seznámil členy komise se zásadami zpracování osobních údajů, se 
kterými přicházejí do styku v rámci povinnosti členů komise (usnesení 
Rady města Prostějova ze dne 29. 11. 2018): 

    „Rada města Prostějova 
1. stanovuje  
že členové Rady města Prostějova, členové komisí Rady města 
Prostějova a členové pracovních orgánů, které ustanovila a nově 
ustanoví rada města, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a 
povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, 
jejichž správcem či zpracovatelem je město: 

a. jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro 
výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po 
nezbytnou dobu, nejdéle dobu výkonu dané funkce 
člena orgánu města, 
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b. nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly 
zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným 
osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného 
vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li 
při tom zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, 

c. musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních 
údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem 
zveřejněny a o konkrétních bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
daných osobních údajů; povinnost mlčenlivosti trvá i 
po skončení výkonu dané funkce,“ 

 
 
Návrhy termínů jednání komise v roce 2019 
-   7. 1. 2019  -    15.   5. 2019 
- 16. 1. 2019  -    12.   6. 2019 
- 30. 1. 2019  -    11.   9. 2019 
- 13. 2. 2019  -    16. 10. 2019 
- 13. 3. 2019  -    13. 11. 2019 
- 10. 4. 2019  -    11. 12. 2019 

   
 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 18:10 
hod. ukončil. 
 
 
 
 

 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                       schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.        
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  7. 1. 2019                                                                           
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Příloha: doporučení komise ke schválení dotací v oblasti sportu  
 

                                                                     


