
celkem z toho

SP 1
Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, 

p.s.

Zabezpečení účasti rožnovských 

závodníků na VIII. zimní olympiádě dětí a 

mládeže v biatlonu a běhu na lyžích

70 000 20 000 servisní materiál 20 000 28,6% -                    

SP 5
Český radioklub - Radioklub OK2KRT, 

pobočný spolek

Účast v Mistrovství ČR a v 

mezinárodních závodech Mezinárodní 

Radioamatérské Unie - Regionu I

30 000 15 000

vybavení - transceiver pro pásmo 23 cm 

10000, pohonné hmoty 1000;poplatek 

Lesní správě 2000

50,0% -                    

SP 37 ASIA GYM SPORT ISC - International Survival Club 170 000 30 000

nájem pro trénink 5000; pronájem sálu 

5000; propagace 10000; certifikáty + trička 

10000

17,6% -                    

65 000 -                    

Kul 14 Ing. arch. Ondřej Hozák
Příprava na školy umění, architektury a 

designu v Rožnov pod Radhoštěm 2018
40 500 28 000

školní pomůcky 2750; výtvarné potřeby 

2750; kanc. potřeby 3500; tisk 5500; 

propagace 5500; poštovné 4500; nájemné 

3500

69,1% -                    

Kulcelkem 4 500 -                    

ŽP 3 Český svaz včelařů z.s., základní 

organizace Rožnov p. R.
Monitoring včelích nemocí, obnova 

plemenného materiálu
40 000 28 000

monitorovací varoa dna včelích úlů 14000; 

nákup plemenného materiálů 14000
70,0% -                    

ŽPcelkem 28 000 -                    

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

schopnost žadatele zajistit vícezdrojové financování akce, aktivity

zkušenost žadatele s pořádáním obdobných akcí, aktivit, projektů

Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace

zdůvodnění potřebnosti a společenského významu a přínosu akce, aktivity pro 

občany města

počet zapojených osob, z toho dětí a mládeže, seniorů

úroveň (srozumitelnost, logičnost, argumentační přesvědčivost) zdůvodnění 

potřebnosti programové dotace uvedeného v žádosti o programovou dotaci

úroveň zpracování rozpočtu akce, aktivity, projektu (správnost a přesnost vyplnění, 

dodržení předepsané kalkulace, bezchybnost součtů apod.)

přiměřenost výdajů/nákladů uvedených v žádosti vzhledem k významu a rozsahu 

akce, aktivity, jejich účelnost a hospodárnost

Program I Jednorázové aktivity a akce

název organizace  návrh komise 
ev. 

číslo

podíl 

požadavku na 

projektu

Programová dotace v rozsahu 5 000Kč až 150 000Kč.

název projektu
náklady 

projektu

Programová dotace maximálně do 70% celkových rozpočtových nákladů

grantový požadavek

sport celkem
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Program III

ev. číslo název organizace pronajaté sportoviště
počet hodin za 

rok 

počet hodin 

soutěžních 

utkání

počet sportujících 

celkem za týden

z toho dětí 

a mládež

sazba za 

hod

nájem celkem 

za rok
návrh komise

5. Tenisový klub Radegast, z.s. Ing. Josef Kramoliš- venkovní kurty 1200 0 96 96 120 144 000       -                

6. Tenisový klub Radegast, z.s. Ing. Josef Kramoliš- sportovní hala 600 0 162 162 350 208 250       -                

352 250      -                  

Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 

celkem

Programová dotace maximálně do výše pronájmu sportovního zařízení za 1 hodinu účtovanou správcem nebo 

majitelem sportovního zařízení.

Podmínka - minimálně 20 registrovaných členů dětí a mládeže.
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Program IV

ev. číslo název organizace

registrovaná členská 

základna dětí a mládeže položkové členění požadavku požadavek celkem
návrh komise

3. Tenisový klub Radegast z.s. 16 S 8000; Ma 10000; O 8000 26 000                            -                        

celkem 26 000                            -                        

Vysvětlivky:

M mzdy, odměny (mimo pracovní poměr)

S služby

Ma materiál

O ostatní

a)

b)

c)

d)

e)
zkušenosti žadatele s využitím dotace na provoz sportovišť a úroveň vyúčtování dotací poskytnutých městem v 

předcházejícím období

Programová dotace maximálně do 70% celkových rozpočtových nákladů

Programová dotace v rozsahu 5 000Kč až 250 000Kč.

Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže

Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace

členská základna dětí a mládeže do 18 let

finanční náročnost zajištění sportovních, pohybových a tělovýchovných činností

úroveň zpracování žádosti

zajištění vícezdrojového financování
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Program V

ev. číslo název organizace
náklady 

celkem
požadavek z toho návrh komise

2.
Sociální služby Vsetín, 

příspěvková organizace
    100 000    80 000 DHM 32000; školení a kurzy 48000 0

3.
Andělé Stromu života, 

zapsaný spolek
    100 000    80 000 DHM 80000 0

160 000 0

a)

b)

c)

d)

e)

Programová dotace maximálně do 80% celkových rozpočtových nákladů

Programová dotace v rozsahu 5 000Kč až 350 000Kč.

zkušenosti žadatele s pořádáním obdobných akcí, aktivit, projektů, úroveň vyúčtování dotací poskytnutých 

městem v předcházejících letech

Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů

Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace

úroveň (srozumitelnost, logičnost, argumentační přesvědčivost) zdůvodnění potřebnosti programové dotace 

uvedeného v žádosti o programovou dotaci

úroveň zpracování  rozpočtu akce, aktivity, projektu(správnost a přesnost vyplnění, dodržení předepsané 

zajištění více zdrojového financování výdajů/nákladů uvedených v žádosti

přiměřenost výdajů, nákladů uvedených v žádosti  jejich účelnost a hospodárnost
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