
Sportovní a dotační komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 18/2021 

 

 

Datum zasedání komise:  3. května 2021 

Místo zasedání:  on-line zasedání 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

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

Martin Drápal,  

 

Omluveni členové: Zdeněk Tobola, Lubomír Lušovský 

 

Přizvaná hosté:  

  

Začátek zasedání: 17:00 

Program jednání:  

 

1. Posouzení individuálních žádostí v rámci II. kola 

2. Sportovec roku 2020 

3. Zasloužili sportovci 

4. Cena starosty města 

5. Různé  

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1)  

 Sportovní komise obdržela k posouzení 2 individuální žádosti od Vrchařské koruny Valašska  

z.s. a p. Michala Vašuta. 

Individuální žádost Vrchařská koruna Valašska, z.s. doporučuje sportovní komise podpořit 

finanční částkou 5.000,- Kč. 

Hlasování : (6 – 0  - 6) 

Individuální žádost p. Vašuta sportovní komise nedoporučuje podpořit z důvodu, že není 

oprávněným žadatelem. Podle Zásad pro posuzování dotací je oprávněným žadatelem 

1) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo adresu bydliště, sídlo/místo výkonu 
své činnosti na území města nebo na jeho území realizuje relevantní činnosti 



2) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo adresu bydliště,sídlo/místo výkonu 
své činnosti mimo území města, která však realizuje relevantní činnosti na 
území města nebo ve prospěch občanů města 

3) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo adresu bydliště/sídla na území 
města, která sama relevantní činnosti nevykonává, ale která prokáže zájem a 
odůvodní svůj záměr v souvislosti s relevantními činnostmi v žádosti o dotaci. 

Relevantními činnostmi se podle zásad rozumí veřejně prospěšné činnosti a 
soukromé podnikání prospěšné pro město.  

Hlasování: (5 – 1 – 1) 

AD 2)  

 Zástupci sportovní komise se dohodli, že vzhledem k malému počtu přihlášených do ankety 

Sportovec roku 2020, budou ocenění všichni navržení sportovci uvedeni v příloze tohoto zápisu.  

Hlasování: (6 – 0  - 0). 

 .Zástupci FC Rožnov informovali o termínu platnosti atestace na umělý povrch fotbalového 

hřiště, který je platný jen pro příští fotbalovou sezonu 2020/2021 a požádali město o finanční 

pomoc na rekonstrukci uvedeného hřiště ve výši 10.500 tis. Kč (předložena zpracovaná nabídka 

původním zhotovitelem). Bylo dohodnuto, že FC Rožnov projedná vzniklou situaci s FAČŘ a 

podá žádost o dotaci na rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště na MŠMT z investičního 

programu na podporu sportovních spolků vlastnící sportovní infrastrukturu. FC Rožnov byla 

přislíbena pomoc při zpracování žádosti odborem rozvoje MěÚ. 
 

AD 3)  
 

Vzhledem ke pandemii Koronaviru v loňském roce nebyli vyhlášení ani sportovci roku a ani osobnosti 

rožnovského sportu. Členové sportovní komise proto doporučují vyhlásit osobnostmi rožnovského sportu 

následující zasloužilé sportovce, trenéry, organizátory, činovníky a funkcionáře, kteří se svou celoživotní 

prací zasloužili o rozvoj sportu v Rožnově pod Radhoštěm a byli nominováni za rok 2019: 

paní Ludmila Kučerková – organizační pracovnice v oddílu házené 
pan Jindřich Bartošek – skoky  a tenis 
pan Miloš Peřich – klasické lyžování 
paní Nora Maleřová – cvičitelka SVČ  
pan Libor Vojkůvka – (in memorian) atletika, předseda šachového oddílu 
pan Lubomír Lušovský - biatlon  
pan Václav Bitala - biatlon  

Hlasování: (6 – 0  - 0). 

AD 4)  
 

Sportovní komise dále navrhuje radě města pana Jaroslava Trhlíka, dlouholetého trenéra, organizátora a 

činovníka v alpském lyžování na Cenu starosty města v oblasti sportu za rok 2020. 

 Hlasování: (6 – 0  - 0). 



 

AD 5) 

Členové sportovní komise se dohodli, že slavnostní vyhlášení sportovce za rok 2019 a 2020 bude 

společné v termínu, který umožní již neomezené setkávaní lidí v uzavřených prostorách.  Termín a 

program bude upřesněn. 

 

Konec zasedání: 18:45 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: Anketa sportovec roku 2020 

  


