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ZÁPIS  č. 6  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  7. 8. 2019 
 
Místo jednání:  Zasedací místnost č. 5 pod věží (přízemí radnice) 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal, PaedDr. Jiří Kremla, Ing. Karel Ondrůj, 
Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek, Zdeněk Gottwald,  
Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Pavel Dopita, Ing. Vladimír Průša 

 
Omluveni: Mgr. Dalibor Ovečka, Petra Píchalová, Petr Kudláček, Karel Piňos 
 
Hosté:  Mgr. Petr Ivánek   
  
     
 Navržený program jednání: 

1. Dotace 2019 v oblasti sportu. 

2. Dotační programy v oblasti sportu na rok 2020. 

3. Diskuze. 

 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 

Přivítal vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka, jako hosta. 

Dále navrhnul doplnění programu o bod „Zahájení“. 

Doplnění programu schváleno jednohlasně. 

  Schválený program 

1. Zahájení. 

2. Dotace 2019 v oblasti sportu. 

3. Dotační programy v oblasti sportu na rok 2020. 

4. Diskuze, různé. 

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

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 přílohách tohoto zápisu. 

 

 

3. Dotační programy v oblasti sportu na rok 2020 

Předseda komise předložil návrh Dotačních programů v oblasti sportu na rok 2020. 

Diskuze:    Aleš Matyášek  

-  v oblasti programu jednorázových akcí není připomínek, v oblasti programu na 

podporu celoroční činnosti klubů navrhl spojit dotační tituly I až III do jednoho 

s ohledem na to, že jednotlivé kluby a jednoty zajišťují činnosti napříč tituly, dále 

je třeba zvažovat a analyzovat výši alokovaných prostředků a rovněž kritérií 

v konkrétních titulech 

Veronika Hyblová  

- žadatelé o dotaci by měli mít zajištěnou obdobnou finanční podporu jako 

v předchozích letech, přičemž alokace prostředků byla provedena na základě 

reálných čísel – poskytnutých dotací v předchozích letech 

Petr Lysek  

-   je principiálně špatné dávat dotaci na jednorázové akce, kde není žádná 

spoluúčast pořadatele a účastníků 

Jan Zatloukal  

-  komise by měla zvážit při svém rozhodování tuto okolnost 

Stanislav Havlíček 

- nesouhlasí s tím, aby město Prostějov přispívalo žadatelům o dotaci na 

občerstvení a stravu  

Richard Beneš  

- kluby by neměly být omezovány v čerpání prostředků, samy nejlépe vědí, jaké 

finanční potřeby mají 

Petr Lysek  

- kritéria by měla porovnávat počet hráčů vychovaných klubem v nejvyšších 

dosažených soutěžích  

  Jiří Kremla  

- sledovat jako hodnotící kritérium počet odchovanců 

 

Komise sportovní schvaluje navržený dokument s níže uvedenými změnami, které budou 

zapracovány do materiálu pro jednání Rady města Prostějova dne 27. 8. 2019 a to žlutě 

podbarveným textem: 

a) změnit název dotačního titulu „podpora bez spoluúčasti žadatele“ na „podpora bez 

doložení finanční spoluúčasti žadatele“, 

b) v rámci schvalování dotací na jednorázové akce v I. kole schválit souhrnnou výši 

přidělených prostředků příjemcům do výše max. 80 % z alokované části, v II. kole pak 

zbývajících 20 %. V případě, že v I. kole schvalování nebude vyčerpáno celých 80 %, 

bude zbývající výše alokovaných prostředků převedena do II. kola. 
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Další připomínky vzešlé z diskuse budou předmětem případné úpravy programů pro rok 2021: 

a) umožnit tělovýchovným jednotám a klubům účast v titulech I a II dle jejich zvážení, 

b) při rozhodování o přidělení dotace na jednorázové akce bez doložení finanční 

spoluúčasti zohlednit míru finanční samostatnosti, 

c) zvážit hodnotící kritérium propustnost hráčů vychovaných klubem v nejvyšších 

dosažených soutěžích těchto klubů, 

d) přehodnotit hodnotící kritéria s ohledem na potřeby klubů umístěných v jednotlivých 

titulech, 

e) nastavit hodnotící kritéria s ohledem na počet odchovanců, 

f) každoročně sledovat vývoj v dotační oblasti v návaznosti na alokaci finančních 

prostředků na jednotlivé programy a tituly, 

a) v názvosloví více objasnit „profesionální úroveň“, alespoň prostřednictvím semináře 

pro žadatele 

 

Hlasování:  11 – 0 – 2  

 

 

4. Diskuze, různé 

Antonín Dušek   -   vznesl dotaz na ředitele Sportcentra – DDM Prostějov a Domovní správy  

Prostějov, s. r. o. o novinkách na příslušných sportovištích 

     Jan Zatloukal informoval členy komise o probíhajících stavebních úpravách  

     v objektech Sportcentra – DDM 

     Vladimír Průša informoval členy komise o provozu sportovišť pod správou   

     Domovní správy Prostějov, s. r. o. 

Petr Ivánek -    předal informaci o rekonstrukci bazénu na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

Antonín Dušek  -    pochválil zbudování koupaliště ve Vrahovicích 

       -    pochválil spolupráci města Prostějova, sportovní komise, sportovních    

            oddílů, škol a podniků, např. v podobě uspořádání fotbalového turnaje   

            neregistrovaných žáků škol (spolupráce SOŠPO a 1. SK Prostějov),                

            nohejbalové prezentační akce na Národním sportovním centru (TJ SOKOL I      

     Prostějov), pořádání nohejbalového turnaje firem (TJ SOKOL I     

     Prostějov),  uskutečnění lukostřelecké akce pro rodiny (Lukostřelba   

     Prostějov)  

      -   navrhl navýšení prostředků sportovního vybavení škol, již výborné jsou  

           RG a ZŠ města Prostějova, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14a  

           a    pracoviště Čechovice  

      -   doporučení zpracovat návrh na další rozvoj rekreačního pojetí Biokoridoru          

           Hloučela 

Jiří Kremla -   informoval členy, že dle plánu sportovišť města Prostějova je pro všechny    

          občany nejvzdálenější sportoviště max. 1500 m 

 
   

 
 
 
 
 



 

4 
 

 
Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise  
ukončil. 
 
 
 
 

 
 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal                                                   schválil: Bc. Miloš Sklenka  
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  7. 8. 2019                                                                           
 

 
 

Seznam příloh:  

Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu do 50 tis. Kč – 2019 

Žádosti na jednorázové akce v oblasti sportu nad 50 tis. Kč – 2019 

Žádosti na činnost v oblasti sportu do 50 tis. Kč – 2019 
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