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ZÁPIS  č. 5  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  13. 5. 2019 
 
Místo jednání:  Dětské dopravní centrum Sportcentra – DDM Prostějov 
 
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,  
Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Pavel Dopita,  
Mgr. Dalibor Ovečka, PaedDr. Jiří Kremla, Ing. Vladimír Průša 

 
Omluveni: Karel Piňos, Ing. Karel Ondrůj 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora města Prostějova 
  
 
 Navržený program jednání: 

1. Dotace 2019. 

2. Beachvolejbalové hřiště. 

3. Webové stránky komise – redakční rady. 

 
1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Přivítal mezi hosty náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého. 
Informoval, že Rada města Prostějova dne 5. 3. 2019 jmenovala členem Komise sportovní Rady 
města Prostějova Ing. Vladimíra Průšu a Ing. Karla Ondrůje, kteří se doposud účastnili jednání 
komise jako hosté s poradním hlasem.  
Dále navrhnul doplnění programu o body „Zahájení“, „Zásady poskytování dotace“ a „Diskuze, 
různé“. Doplnění programu schváleno jednohlasně. 
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Schválený program 

1. Zahájení. 

2. Dotace v oblasti sportu pro rok 2019. 

3. Beachvolejbalové hřiště. 

4. Zásady poskytovaní dotace. 

5. Diskuze, různé 

Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. 
 
 
2. Dotace v oblasti sportu pro rok 2019 

Předseda Komise sportovní Rady města Prostějova přednesl členům informaci o dalších 
žadatelích o dotaci v oblasti sportu za rok 2019. Komise všechny žádosti projednala a doporučila 
přidělení dotací v částkách uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto zápisu. 
 

3. Beachvolejbalové hřiště 

Místopředseda Komise sportovní Rady města Prostějova informoval členy o programu  
na beachvolejbalovém hřišti, které bude umístěno před prostějovským muzeem od 15. 5. 2019            
do 9. 6. 2019. 
Harmonogram akcí je zveřejněn na interaktivním kalendáři na webových stránkách města, 
dopolední program všedních dní je věnován pro potřeby ZŠ a SŠ města Prostějova, odpolední 
program je určen pro veřejnost. 
Dále místopředseda vyzval členy k asistenci s akcemi, které se pořádají nad rámec pravidelného 
režimu. Harmonogram s možností zapisování zašle do čtvrtka 15. 5. 2019.  
 

4. Webové stránky komise – redakční rady 

Předseda Komise sportovní Rady města Prostějova informoval členy o schůzce s ředitelem 
Střední odborné školy podnikání a obchodu Ing. Markem Moudrým. Z ní vzešla dohoda, že tato 
škola zajistí na zkoušku studenty, kteří budou aktualizovat webové stránky komise, a to zejména 
na základě podkladů od oddílů.  
Smyslem aktualizace těchto stránek není zveřejňování řadových výsledků, nýbrž informování o 
významných akcích v našem městě a jeho okolí. 
Příspěvky budou podléhat schválení redakční radou komise, která byla určena na prvním jednání 
dne 7. 1. 2019, a to ve složení: Bc. Miloš Sklenka, Bc. Jan Zatloukal, Ing. Petr Lysek a Ing. Pavel 
Dopita.  
 

5. Zásady poskytování dotace 

Bc. Sklenka představil členům aktuální znění „Zásad poskytování dotace a návratné finanční 
výpomoci“, které určují základní pravidla pro poskytování dotací. Důvodem změny bylo 
začlenění vzoru dotačního programu pro poskytování dotací.  

Návrh usnesení:  
Komise sportovní Rady města Prostějova po projednání doporučila schválit úplné znění 
„Zásad poskytování dotace a návratné finanční výpomoci“. Po zpracování konkrétních 
programů dotací v oblasti sportu Odborem školství, kultury a sportu Magistrátu města 
Prostějova, budou tyto následně předloženy k projednání v komisi a následně v orgánech 
města. 
Schváleno jednohlasně. 
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6. Diskuze, různé 

V diskuzi členové komise sportovní komentovali průběh letošního vyhlášení ankety Sportovec 
města Prostějova 2018. Akce byla zhodnocena jako velmi úspěšná, prostor sportovní haly 
Národního sportovního centra za účelem vyhlášení byl reprezentativní, nicméně v dalším roce 
bude třeba zvážit, jak bude organizován raut, a to jak prostorově, tak i z hlediska jeho nabídky. 
Tajemnice komise poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě této akce. 

   
 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 17:20 
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  13. 5. 2019                                                                           
 

 

 
Seznam příloh: příloha č. 1 – Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu do 50 tis. Kč – 2019 
  příloha č. 2 – Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu nad 50 tis. Kč – 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
příloha č. 1 – Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu do 50 tis. Kč – 2019 
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příloha č. 2 – Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu nad 50 tis. Kč – 2019 

 


