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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA (+ ZASEDÁNÍ DOTAČNÍ KOMISE) 

Datum a čas zasedání komise: 20. 1. 2020, 17:00 

Místo: MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128 

    

PŘÍTOMNI: Předseda: Trčková Alena  

Členové: Kafková Petra, Telčer Petr, Cihlář Marek, Holý Petr, Lušovský Petr, Holiš Radim, Adámek 

Libor  

TAJEMNÍK KOMISE: Ondruchová Hana 

NEPŘÍTOMNI: - 

OMLUVENI: - 

 

 
 

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 

 

Jednání zahájil tajemník komise společně s předsedou komise a přivítali všechny přítomné. Členové komise v rámci 

diskuze jednotlivé žádosti procházeli, hodnotili přínosy pro komunitní život, vzdělávání a míru podpory spolupráce 

s partnerskými městy. Dále byly hodnoceny i individuální žádosti. Dle níže uvedeného a přiložených excel tabulek 

komise doporučuje a navrhuje vyhovění žádostem ve výši tak, jak je uvedeno v přílohách. 

 

1| Posouzení a hodnocení žádosti v rámci programové dotace – programu VII. PODPORA KOMUNITNÍHO 

ŽIVOTA 

V rámci tohoto programu bylo hodnoceno celkem 11 žádostí o grantový požadavek. Jednotlivé žádosti byly 

posouzeny komisí, hodnoceny a bylo rozhodnuto o výši, případně i o neudělení příspěvku. Vše je uvedenou jako 

příloha v tabulce. 

2| Posouzení a hodnocení žádosti v rámci programové dotace – programu VIII: PODPORA VZDĚLÁVACÍCH 

ČINNOSTÍ 

V rámci tohoto programu bylo hodnoceno celkem 16 žádostí o grantový požadavek. Jednotlivé žádosti byly 

posouzeny komisí, hodnoceny a bylo rozhodnuto o výši a udělení příspěvku. Vše je uvedenou jako příloha v tabulce. 

 

3| Posouzení a hodnocení žádosti v rámci programové dotace – programu IX: PODPORA SPOLUPRÁCE 

S PARTNERSKÝMI MĚSTY 

V rámci tohoto programu byly hodnoceny 3 žádostí o grantový požadavek. Jednotlivé žádosti byly posouzeny 

komisí, hodnoceny a bylo rozhodnuto o výši a udělení příspěvku. Vše je uvedenou jako příloha v tabulce. 
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4| Posouzení a hodnocení žádosti v rámci individuálních žádostí 2019 přijatých do 13. 12. 2019 

V rámci tohoto programu byly hodnoceny 3 žádostí o grantový požadavek. Jednotlivé žádosti byly posouzeny 

komisí, hodnoceny a bylo rozhodnuto o výši a udělení příspěvku. Vše je uvedenou jako příloha v tabulce. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Tajemník komise vyhotoví závěrečnou zprávu ze zasedání této dotační komise. 

 

 

Konec zasedání:  20:10 

Zapsala:  Mgr. Hana Ondruchová, tajemník komise E-mail: hana.ondruchova@roznov.cz 

Přílohy:   2 x tabulka excel (P_VII_VIII_IX, IND) 
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