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ZÁPIS  č. 3  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  30. 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. Pavel Dopita,  
Zdeněk Gottwald, PaedDr. Jiří Kremla 

s poradním hlasem Ing. Karel Ondrůj (Sportcentrum – DDM Prostějov) 
 
Omluveni: Ing. Petr Lysek, Mgr. Dalibor Ovečka, Karel Piňos, Ing. Stanislav Havlíček,            

Ing. Vladimír Průša (Domovní správa Prostějov, s. r. o.),                                         
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora města Prostějova 

Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
  
     

 
1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Přivítal mezi hosty náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého a vedoucího 
odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka. 
Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. 
Doplnění:  Sportovec města Prostějova 2018 
Hlasování:    ANO 10  NE 0  ZDRŽEL SE 0 
  Návrh byl přijat. 

  
Schválený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace pro sport v roce 2019 
3. Sportovec města Prostějova 2018 
4. Diskuze a závěr 
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2. Dotace v oblasti sportu pro rok 2019 

Komise sportovní Rady města Prostějova projednala žádosti o dotace na sportovní činnost nad 
50 tis. Kč. Předseda komise informoval členy, že příští rok budou informováni o obsahu žádostí 
s dostatečným předstihem. Zdůraznil nezbytnost sledovat, zda žadatelé o dotaci uvádějí 
vícezdrojové financování, neboť to ukazuje snahu jednot nespoléhat se na jediný druh 
financování. 
Aleš Matyášek  návrh přidělit 70 procent z požadované částky 
Jan Zatloukal upozornil na skutečnost, že oddíly své požadavky na dotace nadsazují 
Petr Kudláček  osvětlil fungování jednotlivých oddílů házené. Zdůraznil, že zakládání nových 

družstev odtržením není řešením problémů v jednotlivých sportovních 
odvětvích. 

Jan Zatloukal návrh na usnesení: 
„Komise schvaluje navržené výše dotací dle přiložené tabulky s tím, že 
doporučuje Radě města Prostějova v případě, že na podporu sportu bude 
uvolněno více prostředků než v předchozím roce, aby je alokovala tak, aby 
vyrovnala rozdíl ve výši dotace u těch subjektů, které měly v loňském roce 
větší dotaci než je letošním rozhodnutím komise schválena.“ 

Hlasování:    ANO 10  NE 0  ZDRŽEL SE 0 
  Návrh byl přijat. 

 
 

3. Sportovec města Prostějova 2018 

Předseda komise informoval členy o prostorových možnostech Národního sportovního centra. 
Vyzval členy komise k získání sponzorských darů k obdarování vítězů dalších vítězných kategorií. 
Vyzval dále členy komise k podílu na přípravách akce 1. března 2019 od 10:00 hod. v Národním 
sportovním centru Prostějov. 
Jan Zatloukal vyzval členy ke sdílení informace o možnosti hlasování v anketě Hvězda 

prostějovských médií, dosud hlasovalo pouze 11 osob. 
 
 

4. Diskuze a závěr 

 PaedDr. Jiří Kremla informace o IKF Europa Shield 2019, který proběhl 25. – 27. ledna 
2019 ve sportovní hale RG a ZŠ města Prostějova, účast 8 
mezinárodních korfbalových týmů, domácí družstvo SK RG Prostějov 
skončilo na 3. místě, utkání jsou ke zhlédnutí na youtube.com. Dále 
upozornil na skutečnost, že v ČR je korfbal 30 let, v Prostějově pak 18. 

Ing. Richard Beneš informace o nohejbalové exhibici v Národním sportovním centru 
proběhla 24. ledna 2019. Akce byla spojena s náborem do oddílu 
nohejbalu TJ Sokol I Prostějov, účastnili se jí 2 mistři světa, 1 juniorský 
mistr světa a 1 člen prvoligového celku. 

Mgr. Antonín Dušek požadavek na vytvoření nových VIP kartiček pro členy komise  
Bc. Miloš Sklenka požadavek na náměstka primátora PaedDr. Jana Krchňavého, aby 

zjistil podrobnosti ohledně financování jednotlivých sokolských 
jednot, tak i házenkářských oddílů v Prostějově 
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Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 17:05 
hod. ukončil. 

 
 

   
Seznam příloh: obrazová příloha č. 1 – rozhodnutí komise o návrhu dotací  

 
 
 
 
 

 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                       schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r.       
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r.  
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  30. 1. 2019                                                                           
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Obrazová příloha č. 1 – rozhodnutí komise o návrhu dotací 

 

 


