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Komise sportovní Rady města Prostějova 
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www.skmpv.cz 

 

 

ZÁPIS  č. 5/2020  Z  JEDNÁNÍ 
KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 

 
 
Datum jednání:  13. 7. 2020 
 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Ing. Richard Beneš, Bc. Jan Zatloukal, PaedDr. Jiří Kremla,   

Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek, Karel Piňos, Ing. Vladimír Průša,  
Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Mgr. Antonín Dušek, Vlastimil Ráček, Mgr. Dalibor Ovečka, 

Petra Píchalová, Petr Kudláček, Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček, 
Ing. Karel Ondrůj 

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

Dagmar Cásková, pracovnice odboru školství, kultury a sportu 
Ing. Olga Jedličková, pracovnice odboru školství, kultury a sportu 

 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Dotace na podporu jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele  
3. Dotace na podporu jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti 

žadatele  
4. Návrhy dotačních programů na rok 2021  
5. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise. 
Pověřil vedením zápisu Bc. Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2.  Dotace na podporu jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele 

Ve stanoveném termínu bylo v 2. kole přijato celkem 5 žádostí. Komise sportovní Rady města 

Prostějova se těmito žádostmi zabývala s uvedeným bodovým hodnocením v příloze č. 1. 

Žádost TTV Sport Group CZ s. r. o. (IČ 5366569) byla dne 22. 7. 2020 žadatelem stornována. 

          Hlasování (9 – 0 – 0) 

 

 

3.  Dotace na podporu jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele 

Ve stanoveném termínu bylo v 2. kole přijato celkem 13 žádostí. Komise sportovní Rady města 

Prostějova se těmito žádostmi zabývala s uvedeným bodovým hodnocením v příloze č. 2. 

          Hlasování (9 – 0 – 0) 

 

 

4. Návrhy dotačních programů na rok 2021 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka přednesl návrh dotačních programů zpracovaný odborem 

školství, kultury a sportu. Byly zapracovány praktické změny na základě připomínek administrátora 

a změny pracovní skupiny komise, která byla ustanovena na minulém jednání. 

Diskuze: 

Vladimír Průša – návrh, aby soustředění, kempy, tábory atp. (akce pořádané pro vlastní členskou 

základnu) nebyly součástí dotací na akce. Pracovníci OŠKS Magistrátu města Prostějova zapracují 

připomínku do návrhu. 

          Hlasování (9 – 0 – 0) 

 

Komise schválila připravený návrh, v průběhu diskuze se vyskytly výhrady vůči charakteru 

bodového hodnocení kritérií B, tyto faktory budou posouzeny až po vyhodnocení praxe v dalším 

roce.  

          Hlasování (9 – 0 – 0) 

 

 

5. Diskuze a závěr 

Miloš Sklenka dotaz na průběh Sportovce města Prostějova 2019 a návrhy na příští rok 

v návaznosti na pandemii COVID-19 

   Veronika Hyblová přednesla pochvalné reakce na úroveň rautu 

   Jiří Kremla   motivovat kategorie nejnižší sportovní úrovně 

Jan Zatloukal přednesl částečně návrh na řešení slavnostního večera 

v případě, že z důvodu pandemie COVID-19 nebude 

možné rozhodnout o výsledcích. Večer by sestával 

z krátkého představení nejvýznamnějších sportů 

v našem městě, následně z nich by byli vyhlášeni 3 

nejlepší sportovci historie v našem městě. Ankety typu 

Síň slávy prostějovského sportu atp. by zůstaly 

nedotčeny 

Miloš Sklenka představa o galashow spojenou s estrádními výkony a 

představením jednotlivých sportů 

 

Aleš Matyášek požadavek, aby systém, který zpracovává žádosti o dotace, byl schopen 

vygenerovat csv soubor, který by umožnil jednodušší zpracování dat k výstupní 

analýze 
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Jiří Kremla  návrh na zbudování cyklostezky z Domamyslic do Mostkovic a dokončení celé 

cyklostezky kolem přehrady 

Karel Piňos  dotaz na to, zda byly oddíly kontaktovány ve věci mentorů 

   Jan Zatloukal  bude uskutečněno do 10 dní 

 

 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 17:00 

hod. ukončil. 

 

 

 

Příloha č. 1 PŘEHLED ŽÁDOSTÍ K HODNOCENÍ na jednání komise sportovní dne 13. 7. 2020 

                             Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele – 2. kolo 

Příloha č. 2 PŘEHLED ŽÁDOSTÍ K HODNOCENÍ na jednání komise sportovní dne 13. 7. 2020 

                             Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele –      

                             2. kolo 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
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. 7. 2020                                                                           
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