
Sportovní a dotační komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 21/2021 

 

Datum zasedání komise:  10. 1. 2022 

Místo zasedání:  Malá zasedací místnost, MěÚ Rožnov p. R. 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  Mgr. Miloslav Janošek, Libor Adámek, Mgr. Jan Fiedler, Ing. Zdeněk Tobola, 

Ludvík Hlucháň, Ing. Jiří Pavlica 

Omluveni členové: Ing. Radúz Mácha, Ing. Marek Cihlář, Lubomír Lušovský 

 

  

Začátek zasedání: 16:00 

Program jednání:  

 

1. Sportovec roku 2021 

2. Projednání individuálních žádostí v rámci I. kola 

3. Projednání žádostí o programovou dotaci – Program II, III, IV 

  

Ad 1) 

Sportovní komise navrhuje část vratky dotací z loňského roku přesunout do rozpočtu T-klubu – kulturní 

agentury na navýšení prostředků na uspořádání Sportovce roku. 

Návrh uspořádat vyhlášení výsledků ve venkovních prostorech (např. v amfiteátru) v květnu. 

Návrh, aby bylo více rozhovorů s vyhlašovanými sportovci na pódiu a aby bylo v průběhu vyhlašování 

hudební vstoupení nebo např. vystoupení mažoretek. 

 

Ad 2)  

 

Sportovní komise navrhuje podpořit subjekt SKI SOLÁŇ, z. s. částkou 52.500,- Kč – do smlouvy o 

poskytnutí dotace požaduje sportovní komise doplnit informaci, že částka je poskytnuta na vleky a 

pronájem sportovišť. 

Hlasování: (6 – 0 – 0) 

 

 

Dále byla projednávána individuální žádost podaná subjektem KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. 

s r.o.. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku dojde k převodu zimního stadionu pod subjekt KRYTÝ 

BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. bylo diskutováno, jaká částka z požadované výše bude subjektu 

poskytnuta. Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace odloženo na příští jednání, jakmile budou známy 

detailnější informace. 

id. č. subjekt název celkové náklady požadavek návrh komise

5. SKI SOLÁŇ, z. s. 
Podpora tréninkové a závodní činnosti - startovné, vleky, ubytování na soustředěních a 

závodech a pronájem sportovišť
     180 000           90 000     52 500

id. č. subjekt název celkové náklady požadavek návrh komise

3. Komerční domy Rožnov spol. s r. o. Zabezpečení veřejně prospšné činnosti - provoz zimního stadionu   6 543 000      5 286 000    



 
Ad 3)  

Byly diskutovány žádosti o programovou dotaci (Program II, III, IV) o konečné výší schválených dotací 

zatím nebylo hlasováno. 

 

 

Konec zasedání: 18:30 

Zapsala: Ing. Ivana Mikulenková 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek  


