
Sportovní a dotační komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 17/2021 

 

 

Datum zasedání komise:  25. ledna 2021 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  Libor Adámek, Mgr. Jan Fiedler, Ing. Marek Cihlář, Ludvík Hlucháň, Zdeněk 

Tobola, Lubomír Lušovský 

Omluveni členové: Ing. Radúz Mácha, Mgr. Martin Drápal 

 

Přizvaná hosté:  

   

  

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. Projednání a dokončení žádostí o programovou dotaci – programy II. IV a III. 

2. Projednání žádosti o programovou dotaci – program I 

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1)  
 

Bylo dokončeno projednávání žádostí o programovou podporu – program II., IV a III. 

Program II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení (dále jen 
„program PII“) 

 
a) Sportovní dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace v rámci 

programu PII kromě postupu uvedeného v Článku I. „Obecná ustanovení“ postupovala dále v souladu 
s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII programu PII vyhlášeného Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 5.11.2019, usnesením č. 14/VII.  

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 

Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

 
 
 
 



 
 
Program IV - Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže (dále jen „program P IV“) 
  

a) Sportovní dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace v rámci 
programu PIV kromě postupu uvedeného v Článku I. „Obecná ustanovení“ postupovala dále v souladu 
s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII programu PIV vyhlášeného Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 5.11.2019, usnesením č. 14/VII.   

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu 
 

Hlasování dotační komise: 7 - 0 – 0 

 

Program III - Částečná úhradu pronájmu sportovních zařízení (dále jen „program P III“) 
  

a) Sportovní dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace na 
částečnou úhradu pronájmu sportovních zařízení kromě postupu uvedeného v Článku I. „Obecná 
ustanovení“ postupovala dále v souladu s Článkem VII programu PIII vyhlášeného Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 5.11.2019, usnesením č. 14/VII.   

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu 
 

Hlasování dotační komise: 7 - 0 – 0 

 

Ad 2)  
 

Proběhlo projednávání žádosti o programovou dotaci v programu I  

Program I - Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí (dále jen „program PI“) 
 

a) Sportovní dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace v rámci 
programu PI kromě postupu uvedeného v Článku I. „Obecná ustanovení“ postupovala dále v souladu 
s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII programu PI vyhlášeného Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 5.11.2019, usnesením č. 14/VII.  

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

c) Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

- Žádost č. 1, žadatel Fotbalový club FC Rožnov pod Radh., projekt Španělský letní fotbalový youth 
kemp 2021 

Dotační komise konstatovala, že se nejedná o jednorázovou sportovní akci, ale má charakter 

tréninkového soustředění, které je podporováno u sportovních spolků v rámci Programu IV. 

- Žádost č. 29, TAJV, z.s., projekt Sportovní den mládeže s TAJV v Rožnově pod Radhoštěm 
 

Dotační komise konstatovala, že žadatel nemá sídlo a místo výkonu své činnosti na území města. 

V průběhu roku nevykonává relevantní činnosti podle Čl. I odst. 2 Dotačních zásad prospěšné pro občany 



města. Akce má charakter tréninkového soustředění, které je podporováno u sportovních spolků v rámci 

Programu IV. 

 Žádost č. 31, žadatel 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z.s., Mezinárodní florbalový kemp dětí a mládeže  

Dotační komise konstatovala, že se nejedná o jednorázovou sportovní akci, ale má charakter 

tréninkového soustředění, které je podporováno u sportovních spolků v rámci Programu IV. 

Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

Konec zasedání: 18:30 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

    Programová podpora 2021 

  


