
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 15/2020 

 

 

Datum zasedání komise:  10. června 2020 

Místo zasedání:  obřadní místnost města 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

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

Omluveni členové: Zdeněk Tobola, Lubomír Lušovský 

 

Přizvaná hosté: Mgr. Martin Drápal radní s gescí pro sport 

   Mgr. Martin Navařík – ředitel SVČ 

Jakub Strkač – člen výboru FC Rožnov 

Zdeněk Vokáč – člen výboru FC Rožnov 

   

  

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. SVČ – zájmová sportovní činnost a spolupráce ze sportovními spolky 

2. FC Rožnov – projednání rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště 

3. Sportovec roku 2019 – pokračování 

4. Různé  

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1)  

• Ředitel SVČ byl informován o pravidlech pro podávání žádosti na Sportovce roku 2019 a 

důvodech vyřazení pana ing. Ďurčanského z nominace v kategorii trenér roku. 

• Členové sportovní komise a ředitel SVČ se vzájemně informovali o svých názorech na 

podstatu zájmového sportu a organizovaného sportu a možnostech spolupráce. Bylo 

dohodnuto, že SVČ ve svých nabídkových materiálech pro rodiče bude uvádět, že se jedná o 

zájmový sportovní kroužek a SVČ bude spolupracovat se sportovními spolky ohledně dalšího 

rozvoje talentovaných mladých sportovců. 

AD 2)  

• 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)  
 

Z navržených nejlepších sportovců podle jednotlivých kategorií doporučuje sportovní komise vyhlásit 

Pokorného martina (alpské lyžování) za nejlepšího sportovce města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019. 

Sportovní komise dále navrhuje radě města pana/paní ………………………………………………..na Cenu starosty 

města za ……………………………………………………. 

Členové sportovní komise dále 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: 

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  

 

Usnesení k bodu 3. 
 

Členové sportovní komise doporučují radě města Rožnov pod Radhoštěm schválit nominace dle návrhu 

předloženého sportovní komisí. 

Hlasování: 5 - 0 - 0   

 

AD 4) 

Členové sportovní komise se dohodli, že slavnostní vyhlášení sportovce roku 2019 bude v Janíkové 

stodole v září. Termín a program bude upřesněn. 

 

Konec zasedání: 18:45 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

  


