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ZÁPIS  č. 2  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  16. 1. 2019 
 
Místo jednání:  zasedací místnost ve dvorním traktu radnice 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  
s právem hlasovat 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, PaedDr. Jiří Kremla, Mgr. Dalibor Ovečka 

 
s poradním hlasem Ing. Vladimír Průša (Domovní správa Prostějov, s. r. o.),                                        

Ing. Karel Ondrůj (Sportcentrum – DDM Prostějov) 
 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý 
  
 
     
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Sportovec města Prostějova 2018 
3. Fotosoutěž sportovní komise 
4. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Přivítal mezi hosty náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého. 
Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. 
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Doplnění:  finanční plán komise 
Hlasování:    ANO 14  NE 0  ZDRŽEL SE 1 
  Návrh byl přijat. 
Představili se členové komise, kteří byli na minulém jednání nepřítomní: PaedDr. Jiří Kremla a 
Mgr. Dalibor Ovečka a byly jim předány dekrety členů komise. 
Místopředseda komise Bc. Jan Zatloukal představil zástupce Sportcentra – DDM Prostějov 
s hlasem poradním Ing. Karla Ondrůje. 
 
 

2. Finanční plán komise 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka informoval členy o finančním plánu. Nastínil v něm nové 
prvky, jako je část rozpočtu určena ke krytí nákladů, které komise pořádá či spolupořádá 
(florbalový turnaj Zlatá Brána, fotbalový turnaj, Hanácké curling, příp. nové).  
Při schvalování dotací by rovněž byl členům komise přisouzen „kredit“ v určité výši, který by 
mohli uplatnit ve prospěch subjektu, jež by chtěli podpořit. Přesnější návrh rozpočtu bude 
představen po konzultacích s Magistrátem města Prostějova, aby se nejdříve projednaly 
možnosti, jak procedurálně tento přístup k čerpání rozpočtu realizovat. 
Rozprava k bodu: 
Návrh Průša: ocenit šekem vítěze v kategoriích Sportovce města Prostějova 
Jan Zatloukal: připomínka návrhu z minulého volebního období – jednotlivé oddíly by měly 

mezi členy komise své „advokáty“, kteří by sledovali chod v klubu, znali jeho 
prostředí a byli schopni obhájit žádosti o dotace před ostatními členy komise 

 
 

3. Sportovec města Prostějova 2018 

Předseda komise informoval o místě konání slavnostního vyhlášení ankety, které proběhne 
v pátek 1. března 2019 v Národním sportovním centru. Kapacita by se tímto opatřením zvýšila na 
220 osob. Vyzval členy komise k podání návrhů, komu předat charitativní šek. Slavnostní 
zahájení akce by připadalo na 19:00 hod. 
Členové komise byli seznámeni s první verzí nominací do ankety na minulém zasedání. 
S jednodenním předstihem jim byla zaslána druhá (přepracovaná verze). Tato byla projednána 
na zasedání a ze vzešlé diskuze rovněž doplněna. Její zkrácená verze je přílohou č. 1 tohoto 
zápisu. 
Jan Zatloukal navrhl vyhlásit v letošní anketě novou kategorii: UČITEL SE SPORTOVNÍ DUŠÍ 
V této kategorii budou oceněni pedagogové z města Prostějova, kteří byli inspirací pro své žáky, 
příp. kteří vedli své žáky k lásce ke sportu či se jinak zasloužili o rozvoj sportu v Prostějově. Tato 
kategorie upravuje i požadavky pro nominanty v kategorii CENA KOMISE SPORTOVNÍ, která 
nově bude sledovat ty osobnosti prostějovského sportu, které svým příkladem prokázaly 
obětavost, příp. byly morálním vzorem hodným následování či se jiným způsobem zasloužily o 
rozvoj sportu v Prostějově, aniž by však tato oceňovaná činnost byla spojena s pedagogickým 
povoláním.  
Následně byla projednána pravidla hlasování v kategoriích určených k hlasování komisí 
sportovní: 
Návrh: každý člen komise má právo určení pořadí 1. – 5. u kategorií určených k hlasování. 

Možnost hlasování je omezena na určení pořadí 1. – 5., příp. nehlasovat vůbec. Po 
tomto hlasování bude proveden součet všech pořadí vzešlých z hlasování jednotlivých 
členů. Nejlepší umístění je určeno nejnižším součtem pořadí v dané kategorii. 

Hlasování:    ANO 15  NE 0  ZDRŽEL SE 0 
  Návrh byl přijat. 
Termín pro rozeslání hlasovacích lístků: čtvrtek  17. 1. 2019 
Termín uzávěrky hlasování:  pondělí 21. 1. 2019  
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4. Fotosoutěž sportovní komise  

Na webových stránkách komise www.skmpv.cz byla spuštěna Fotosoutěž sportovní komise. Její 
4. ročník má opět 2 kategorie – sportovní a umělecká. Pravidla soutěže jsou specifikována na 
webu komise. Komise sportovní Rady města Prostějova vyzývá všechny členy komise, zástupce 
oddílů i veřejnost, aby se přihlásili do soutěže.  
Termín přihlášení fotografií: 15. února 2019 
Termín pro hlasování veřejnosti: 16. – 25. února 2019 
Výherci budou pozváni na galavečer spojený s vyhlášením výsledků ankety Sportovec města 
Prostějova 2018 a odměněni cenami od sponzorů. 

 
 

5. Diskuze a závěr 

PaedDr. Jiří Kremla informace o IKF Europa Shield 2019, které proběhne 25. – 27. ledna 
2019 ve sportovní hale RG a ZŠ města Prostějova, účast 8 
mezinárodních korfbalových týmů 

Mgr. Antonín Dušek informace o plánované nohejbalové exhibici v Národním sportovním 
centru, která proběhne 24. ledna 2019. Akce je spojena s náborem do 
oddílu nohejbalu TJ Sokol I Prostějov 

 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 17:50 
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  16. 1. 2019                                                                           
 

 
Seznam příloh: obrazová příloha č. 1 – zkrácený seznam nominantů určených pro hlasování komise 
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Obrazová příloha č. 1 – zkrácený seznam nominantů určených pro hlasování komise 
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