
Sportovní a dotační komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 10/2020 

 

 

Datum zasedání komise:  21. ledna 2020 

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, Mgr. 

Martin Drápal, Mgr. Martin Drápal 

Omluveni členové: Ing. Radúz Mácha, Lubomír Lušovský 

 

Přizvaná hosté:  

   

  

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. Projednání žádosti o programovou dotaci – program II. IV a III. 

2. Různé 

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

Rozprava k jednotlivým bodům  

Ad 1)  
 

Zástupci FC Rožnov vysvětlili situaci kolem renovace umělého povrchu hřiště. Bylo konstatováno, že celková 

finanční náročnost rekonstrukce značně přesahuje možnosti programových dotací města a zástupcům bylo 

doporučeno, aby hledali další zdroje financování – FAČR, kraj, MŠMT, sponzoři a další. 

Zástupci 1. FBK podali podrobnou informaci o členské základně. 

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

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 

Proběhlo projednávání žádosti o programovou dotaci v programech III  

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 
c) Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

 

- Žádost č. 10, žadatel Hockey Club Rožnov p. R., projekt Pronájem Hřiště Dany Zátopkové  

Dotační komise konstatovala, že v rámci tréninkového procesu využívají Atletické hřiště 

Dany Zátopkové také ostatní sportovní kluby a jejich oddíly po dohodě ze správcem. 

Atletické sektory jsou přístupna pro sportovní spolky zdarma. 

 

- Žádost č. 11, žadatel Hockey Club Rožnov p. R., projekt Pronájem Krytý bazén  

Dotační komise konstatovala, že Krytý bazén v rámci tréninkového procesu využívají také 

ostatní sportovní kluby a jejich oddíly, a to za úhradu. Schválení této dotace by znamenalo 

zvýhodnění Hockey Club Rožnov p.R. na úkor ostatních sportovních klubů a bylo by to 

v rozporu se zásadou rovného přístupu pro všechny žadatele o programovou podporu. 

Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

 

Konec zasedání: 18:45 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

    Programová podpora 2020 

  


