
 
 

1 
 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 + DOTAČNÍ KOMISE  

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 10/6/2020 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

Předseda: Trčková Alena  

Členové komise Zdravého města a MA21: Kafková Petra (veřejný sektor), Telčer Petr (neziskový sektor), Cihlář 

Marek (neziskový sektor), Holý Petr (podnikatelský sektor), Lušovský Petr (podnikatelský sektor) 

Členové dotační komise: Libor Adámek, Ing. Radim Holiš 

Tajemník komise: Dorotíková Iveta 

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města a vyhlášeným časovým harmonogramem pro 
podávání individuálních žádostí byly do 30. dubna podávány žádosti o individuální dotaci v rámci II. kola. Celkem 
město obdrželo 7 žádosti, přičemž  tři patří do oblasti, kterou má na starosti naše komise. Žádosti bude posuzovat 
a hodnotit rada města na svém zasedání dne 26. června 2020. Dle Jednacího řádu komisí rady města Rožnov pod 
Radhoštěm bodu 4, bylo požádáno členy o vyjádření k uvedeným žádostem per rollam. Při posuzování rada města 
přihlíží i ke stanovisku komise. Proto zasílali členové komise vyjádření k uvedeným žádostem nejpozději do úterý 2. 
června 2020. 

Situace vyžadovala rychlé projednání a rozhodnutí, z tohoto důvodu bylo nutné o návrhu hlasovat elektronicky (per 
rollam) a to tak, že e-mailem členové zaslali své vyjádření tajemníkovi komise, tajemník komise o takto provedeném 
jednání a hlasování učinil zápis.  

Hlasování: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace II/4, žadatel Severomoravské regionální sdružení ČSOP: 

- Doporučeno financovat ve výši 15 000,- Kč (8 členů pro částku 15 000,- Kč)  

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace II/5, žadatel Společenství vlastníků 912 v Rožnove p. R.: 

- Doporučeno financovat ve výši 20 000,- Kč (8 členů pro částku 20 000,- Kč) 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace II/7, žadatel SPIRALIS VITAE z.s.: 

- Doporučeno financovat ve výši 10 000,- Kč (5 členů pro částku 10 000,- Kč, 2 členové pro částku 15 000,- 

Kč, 1 člen pro částku 22 500,- Kč) 

 

Zapsala:  Ing. Dorotíková Iveta, tajemník komise  


