
Sportovní a dotační komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 19/2021 

 

 

Datum zasedání komise:  20. září 2021 

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

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  Mgr. Miloslav Janošek, Libor Adámek, Mgr. Jan Fiedler, Ing. Marek Cihlář, 

Lubomír Lušovský 

Omluveni členové: Zdeněk Tobola, Ludvík Hlucháň, Mgr. Martin Drápal, Ing. Radúz Mácha 

 

Přizvaní hosté: - 

  

Začátek zasedání: 16:30 

 

Program jednání:  

 

1. Posouzení individuálních žádostí v rámci III. kola 

2. Různé  

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy. 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1)  

 

 

Sportovní komise navrhuje podpořit subjekt INUA s.r.o. částkou 10.000,- Kč. K výraznému ponížení 

požadované podpory došlo z toho důvodu, že není přesně specifikován rozpočet a že akce zasáhne 

veřejnost v menším rozsahu (je nutné si zakoupit vstupné do VMP). 

Hlasování: (5 – 0 – 0) 

 

id. č. subjekt název
celkové 

náklady
požadavek 

1. INUA s.r.o. Moravian Wallachia Classic - setinová rallye veteránů        900 000           50 000    



 

Sportovní komise navrhuje podpořit subjekt TAJV, z.s. částkou 5.000,- Kč. 

Hlasování: (5 – 0 – 0) 

 

 

Sportovní komise navrhuje podpořit subjekt ALL SPORT KIDS academy částkou 25.000,- Kč. 

Sportovní komise navrhuje do smlouvy o poskytnutí individuální dotace dopsat, že peněžní 

prostředky budou poskytnuty pouze na materiální zabezpečení (tzn. na tréninkové pomůcky, speciální 

koše, míče, dresy a tréninková trika). 

Hlasování: (5 – 0 – 0) 

 

AD 2)  

Členům sportovní komise byl oznámen starostou města navržený termín vyhlášení Sportovce roku 2019 

a 2020 (26. října 2021 v 16:00 hodin, v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm). 

Zároveň proběhla diskuze o některých z možných zasloužilých sportovců, kteří by mohli být 

nominovaní příští rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec zasedání: 17:45 

Zapsala: Ing. Ivana Mikulenková 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

  

id. č. subjekt název
celkové 

náklady
požadavek 

3. TAJV, z. s. Sportovní den mládeže s TAJV v Rožnově pod Radhoštěm         30 000           10 000    

id. č. subjekt název
celkové 

náklady
požadavek 

4. ALL SPORT KIDS academy Rožnovský korfbal "na startu"         71 000           41 000    


