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

 

 

ZÁPIS  č. 8  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  13. 11. 2019 
 
Místo jednání:  zasedací místnost ve dvorním traktu radnice 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, Bc. Jan Zatloukal,  
PaedDr. Jiří Kremla, Petr Kudláček, Ing. Mgr. Aleš Matyášek,  
Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Vladimír Průša, 
Ing. Karel Ondrůj, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Petra Píchalová, Ing. Petr Lysek, Karel Piňos 
 
Hosté:  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora  

Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dagmar Cásková, administrátorka dotačních titulů 1 a 2 
 

   
Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace na podporu sportovní činnosti 2020 – dotační titul 1 
3. Dotace na podporu sportovní činnosti 2020 – dotační titul 2 
4. Sportovec města Prostějova 
5. Různé 
6. Diskuze a závěr 

 
1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Přivítal mezi hosty náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého, vedoucího 
odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka a Dagmar Cáskovou, administrátorku 
dotačních titulů 1 a 2. 
Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2. Dotace na podporu sportovní činnosti 2020 – dotační titul 1 

V rámci očekávaných žadatelů v tomto titulu bylo konstatováno, že SK Prostějov 1913, spolek 

nepodal žádost.  

 Komise sportovní hodnotila předložené žádosti dle specifických kritérií: 

  A1 - úroveň soutěží  

  A2 - finanční náročnost sportovní činnosti  

 Všechny žádosti získaly maximální počet bodů u obou hodnocených kritérií.  

 Hlasování:   14 – 0 – 0  

Návrh byl schválen (viz příloha č. 1). 

 

3. Dotace na podporu sportovní činnosti 2020 – dotační titul 2 

Aleš Matyášek Každý sport, ať je posuzovaný podle svých možností a reálií, hodnotící kritéria 

by měla důsledněji sledovat úroveň soutěže. 

Miloš Sklenka  Doporučení zpracovat návrh na změnu v době února až března roku 2020. 

 Komise sportovní hodnotila předložené žádosti dle specifických kritérií: 

  A1 - úroveň soutěží  

  A2 - finanční náročnost sportovní činnosti  

 Všechny žádosti získaly maximální počet bodů u obou hodnocených kritérií.  

 Hlasování:   14 – 0 – 0  

Návrh byl schválen (viz příloha č. 2). 

 
 

4. Sportovec města Prostějova 

Termín vyhlášení ankety:  20. 3. 2019 

Termín nominace sportovců:   7. 1. 2019 

 

Sportovní fotografie roku:  koordinací pověřen Karel Ondrůj 

Místo konání:    Národní sportovní centrum Prostějov, z. s. 

Zpracování výzvy: pp. Sklenka a Zatloukal, Jan Zatloukal zpracuje elektronické 

hodnocení 

 

5. Různé 

Jan Zatloukal informoval členy komise o připojení basketbalového oddílu žen pod Sportovní 

klub K2 Prostějov, dotázal se členů komise, zda by opět zvážili model určení 

alokace finančních prostředků pro potřeby dívčího basketbalu s tím, že by o 

tuto částku navýšil Sportovní klub K2 Prostějov, z. s. svou žádost o dotaci. 

 Předseda komise připomněl, že původně alokovaná částka pro oddíl 

basketbalu TJ OP Prostějov byla v rozmezí 250 – 300 tis. Kč. 

Miloš Sklenka  pověřil budoucího garanta basketbalu, aby prověřil okolnosti 

odchodu basketbalového oddílu 

Aleš Matyášek současná situace dává logiku, je pozitivní, že oddíl odešel celý 

a nerozdělil se, důvody odchodu dávají najevo, že něco 

nefunguje 

Jan Zatloukal informoval členy komise o uspořádání turnajů na ledové ploše Hanácké 

pétanque (25. 11. 2019), Hanácké curling (4. 12. 2019, 16. 12. 2019, 

5. 1. 2020), který je pojatý rovněž jako prostějovská curlingová liga 

(pořadatelem akcí je Sportcentrum – DDM spolu s Domovní správou Prostějov, 
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s. r. o.), dále pak florbalový turnaj na ledě Zlatá Brána (2. 12. 2019 – turnaj ZŠ 

4. a 5. třídy, 16. 12. 2019 – turnaj pro střední školy, posléze veřejnost, 

pořadatelem jsou spolu s výše uvedenými Sportovní klub K2 Prostějov a 

Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov). 

Antonín Dušek kvitoval, že sportovní kluby nejen čerpají dotace na svou činnost, ale rovněž 

pořádají rozličné akce pro veřejnost (nohejbalisté, atleti). Informoval o 

prostějovské verzi akce Sportovní hvězdy dětem, které se budou účastnit 3 

školy (cca 300 dětí). Akce probíhá 6. 12. 2019 od 09:00 hod. v Národním 

sportovním centru Prostějov. 

Antonín Dušek informoval o své rekreaci v Sezimově Ústí, kde se setkal s táborským 

předsedou sportovní komise. Porovnal tak situaci v tomto městě s naším. 

Upozornil, že se město Tábor stará o svá venkovní hřiště, že je zde nabídka 

venkovních stolů na stolní tenis či streetballových košů. Rovněž zmínil, že 

město pořádá celoroční seriály sportů pro obyvatele Tábora, které pořádají 

jednotlivé oddíly. 

Jan Krchňavý město Prostějov sleduje dotační programy na opravy dětských hřišť, na druhou 

stranu doposud jsou dotační programy tohoto typu podmíněné vysokou výší 

ceny projektu či podílu na rozpočtu akce. 

Aleš Matyášek doporučuje zpracovávat projekty „do šuplíku“, aby bylo město Prostějov 

připraveno. 

Vladimír Průša připomíná nutnost zpracovat studie udržitelnosti (nákladů spojené 

s provozem). 

Miloš Sklenka doporučil návštěvu webu: www.sportujvolomouci.cz, který umožňuje nabídku 

sportování, sledování aktivit oddílů. Je ke zvážení, zda investovat prostředky 

do takové aplikace v Prostějově, příp. zkusit naprogramovat „prostějovskou 

variantu“. 

Jan Zatloukal informoval členy komise, že odbor školství, kultury a sportu zpracoval tabulku 

volných míst na vnitřních sportovištích v Prostějově: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6-

DVFxR0z_8RC83OKSzymR9WCVeWRgcla8bY-sRgYSMZbglDmNw_tC4-

FKSBcaFe4Sod-51yODo2W/pubhtml 

Jiří Kremla od září funguje korfbal do škol (vyškolený trenér, materiál, míče), 

 proběhlo ME U21 na RG a ZŠ města Prostějova, sportovní výsledek se sice 

nezadařil, ale samotné mistrovství bylo hodnoceno jako vůbec nejlepší 

v historii, patří poděkování školskému odboru za atmosféru, kterou zajistily 

prostějovské školy svou návštěvou, akce se zúčastnilo přes 4000 osob, 

poděkování rovněž patří náměstkovi primátora Janu Krchňavému, primátorovi 

města Prostějova Františku Jurovi, bez nich by mistrovství nedopadlo, jak 

dopadlo. Akce byla velkou propagací města – web ČT4, youtube. Jako pozitivní 

dopad akce lze konstatovat, že probíhají jednání o pořádání ME dospělých 

v roce 2022, možná i v budoucnu MS. 

Jan Krchňavý poděkoval organizačnímu výboru mistrovství v korfbalu v čele s Mgr. 

Martinem Šnévajsem. 

Miloš Sklenka je třeba uvažovat o postavení ubytování pro mladé sportovce, taková 

vybavenost Prostějovu chybí. 

Dalibor Ovečka zhodnotil historii atletického stadionu, zejm. posledních 25 let. Atletika 

v Prostějově ztrácí dech zejména v dospělé kategorii kvůli nedostatečnému 

zázemí. V roce 2020 proběhnou oslavy 100 let atletiky v Prostějově, které se 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6-DVFxR0z_8RC83OKSzymR9WCVeWRgcla8bY-sRgYSMZbglDmNw_tC4-FKSBcaFe4Sod-51yODo2W/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6-DVFxR0z_8RC83OKSzymR9WCVeWRgcla8bY-sRgYSMZbglDmNw_tC4-FKSBcaFe4Sod-51yODo2W/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6-DVFxR0z_8RC83OKSzymR9WCVeWRgcla8bY-sRgYSMZbglDmNw_tC4-FKSBcaFe4Sod-51yODo2W/pubhtml
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uskuteční v Národním sportovním centru Prostějov, z. s., moderátorem bude 

p. Štěpán Škorpil. 

Miloš Sklenka téma garantů sportů odloženo na další jednání, je třeba vyhodnotit, zda garanti 

budou za sport či za jednoty. Návrh připraví předseda a místopředseda komise. 

 

 

6. Diskuze a závěr 

Diskuze proběhla v rámci bodu 5. Různé. Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za 

aktivní přístup a jednání komise v 16:50 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  17. 11. 2019                                                                           
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Příloha č. 1 

 

 
 

  

PŘEHLED ŽÁDOSTÍ K HODNOCENÍ KOMISE SPORTOVNÍ

Číslo DT: Dotační titul č. 1

Název DT: Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

Schválená částka DT:

Administrátor: Dagmar Cásková

Zásadní 

kritéria 

(ANO/NE)

Formální 

kritéria 

(ANO/NE)

A1     

Úroveň 

soutěží         

(0 - 20)

A2                   

Fin. náročnost 

sport. činnosti             

(0 - 20)

1. 15527395 SKC Prostějov, z. s. Kostelecká 4468/49 Prostějov
SKC Prostějov z. s. 2020 vrcholový 

sport

energie spojené s provozem budovy a 

areálu velodromu, dresy, kompletní 

cyklistické oblečení a výstroj, 

volnočasové oblečení, cyklistický 

materiál, servis a materiálně technické 

zajitění, náklady na soustředění a na 

závody - ubytování, strava, doprava 

startovné; náklady na maséra a 

mechaniky, účetní služby, trenérské 

služby a práce, organizačně technické 

práce

4 378 050 885 000 300 000 ANO ANO 20 20 40

2. 05221994 BCM Orli Prostějov, spolek Žeranovská 4159/13 Prostějov
BCM Orli Prostějov - vrcholové 

basketbalové centrum mládeže 2020

pronájmy, doprava, ubytování, rozhodčí, 

komisaři utkání, startovné, výchovné, 

poplatky ČBF, sportovní vybavení, 

tiskový a zdravotnický materiál, trenéři, 

asistenti trenérů, lékařské, regenerační a 

masérské služby

5 760 500 1 400 000 900 000 ANO ANO 20 20 40

3. 26621916 1. SK Prostějov z. s.
Za Místním nádražím 

4536
Prostějov

Podpora mládežnických mužstev 

fotbalového klubu 1. SK Prostějov z. 

s.

nájmy - sportoviště, regenerace, 

posilovny, šatny, kanceláře; doprava, 

odměny trenérů a provozních 

pracovníků, údržba hracích ploch a 

zázemí, energie, materiální vybavení 

hráčů, startovné na turnajích, 

soustředění (ubytování a strava)

5 173 600 2 100 000 1 700 000 ANO ANO 20 20 40

4. 27057518 VK Prostějov, spolek
Za Kosteleckou 

4161/49
Prostějov

Podpora rozvoje vrcholové 

volejbalové mládeže

pronájem sportovišť, doprava, 

ubytování, trenérské služby, materiální 

zabezpečení

3 761 000 1 800 000 1 500 000 ANO ANO 20 20 40

5. 00205061 Tenisový klub Prostějov, spolek Sportovní 3924/1 Prostějov Podpora rozvoje tenisové mládeže

energie, vodné, stočné, pronájmy a 

nájemné, materiální zabezpečení, 

poplatky ČTS a ITF, trenérské zajištění, 

pořádání žákovských a mládežnických 

turnajů

15 852 000 2 300 000 2 000 000 ANO ANO 20 20 40

CELKEM 34 925 150 8 485 000 6 400 000

Název žadatele / příjemceČíslo Název projektu
Rozpočet  

(Kč)

Požadované 

prostředky 

(Kč)

9.500.000,-- Kč

Hodnocení komise 

(body) Součet 

bodů        

A=A1 + A2 

(0 - 40)

Hodnocení 

administrátora 

IČ ObecUlice Účel dotace (položky)

Obdrželi 

2019 

(Kč)
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Příloha č. 2 

 

PŘEHLED ŽÁDOSTÍ K HODNOCENÍ KOMISE SPORTOVNÍ

Číslo DT: Dotační titul č. 2

Název DT: Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni

Schválená částka DT:

Administrátor: Dagmar Cásková

Zásadní 

kritéria 

(ANO/NE)

Formální 

kritéria 

(ANO/NE)

A1     

Úroveň 

soutěží         

(0 - 20)

A2                   

Fin. náročnost 

sport. činnosti             

(0 - 20)

1. 63468191 Prostějov - C 1885, spol. s r. o. Kostelecká 4468/49 Prostějov

Celoroční sportovní činnost 

cyklistického družstva mužů a 

žen Elite

poplatek za zápis do kategorie UCI a 

povinné kontinentální pojištění, odměny 

závodníků, cestovní náklady, náklady 

spojené s účastí na závodech a 

soustředěních - ubytování, strava, 

cyklistický materiál a sportovní oblečení, 

trenérské služby, administrativní práce a 

organizační práce, účetní služby, 

lékařské zajištění, potravinové výživové 

doplňky 

5 970 000 1 970 000 350 000 ANO ANO 20 20 40

2. 28931181
LHK Jestřábi Prostějov  A-team s. r. 

o.
U Stadionu 4452 Prostějov

Celoroční činnost klubu LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s. r. o.

pronájem ledové plochy, doprava na 

venkovní utkání, hostování hráčů, 

startovné, rozhodčí, výstroj a výzbroj, 

odměny hráčů a realizačního týmu

28 800 000 5 000 000 4 500 000 ANO ANO 20 20 40

3. 07945558 1. SK Prostějov, fotbalový klub a. s.
Za Kosteleckou 

4161/49
Prostějov

Podpora činnosti 1.SK Prostějov, 

fotbalového klubu a. s.

nájmy - sportoviště, šatny regenerace, 

posilovna; ubytování a strava (venkovní 

zápasy a soustředění), doprava, odměny 

rozhodčích, poplatky FAČR, údržba 

hracích ploch a zázemí, odměny hráčů, 

trenérů a provozních pracovníků 

10 300 000 2 000 000 0 ANO ANO 20 20 40

4. 06225896 BK OLOMOUCKO, z. s. Holická 1173/49a Olomouc
Basketbalový A tým mužů klubu 

BK Olomoucko

pronájmy, doprava, ubytování hráčů a 

org. týmu, hráčské smlouvy, smlouvy 

realizačního týmu, materiální 

zabezpečení, poplatky 

federace/asociace

12 270 000 1 500 000 600 000 ANO ANO 20 20 40

5. 29192277 Prostějovský volejbal s. r. o.
Za Kosteleckou 

4161/49
Prostějov

Volejbalový A tým žen klubu VK 

Prostějov

pronájem sportovišť, doprava, letenky, 

poplatky ČVS, CEV, ubytování, materiální 

zajištění, trenérské zajištění

7 300 000 1 500 000 0 ANO ANO 20 20 40

6. 70918309
Dělnická tělocvičná jednota         

Prostějov, z. s.
Krasická 4449/6a Prostějov

Sportovní činnost oddílu boxu 

mužů i mládeže v r. 2020

cestovné, startovné, výchovné, stravné, 

nájemné tělocvičny, stavění ringu, lékař, 

hlasatel, ozvučení, osvětlení ringu, 

výstroj a výzbroj boxerů, tréninkové 

pomůcky, vybavení tělocvičny, energie

1 340 000 450 000 300 000 ANO ANO 20 20 40

7. 25331108 Tenis klub Prostějov, a. s.
Za velodromem 

4187/49a
Prostějov

Podpora činnosti tenisového 

týmu TK Prostějov

trenérské zabezpečení, rehabilitace a 

fyzioterapie, pronájmy a nájemné, 

odměny hráčů, ubytování hráčů a 

organizačního týmu, materiální 

zabezpečení, náklady na organizaci 

utkání

3 200 000 1 500 000 0 ANO ANO 20 20 40

CELKEM 69 180 000 13 920 000 5 750 000

Název žadatele / příjemceČíslo Název projektu
Rozpočet  

(Kč)

Požadované 

prostředky 

(Kč)

7.500.000,-- Kč

Hodnocení komise 

(body) Součet 

bodů        

A=A1 + A2 

(0 - 40)

Hodnocení 

administrátora 

IČ ObecUlice Účel dotace (položky)

Obdrželi 

2019 

(Kč)


