
Závěrečná zpráva z jednání sportovní dotační komise  
 

ustanovené pro posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2019  

 

Datum konání:   4. února 2019 

Místo konání:    malá zasedací místnost  MěÚ 

Účast: dle presenčních listin                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek  

Program jednání:  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu II - Částečná úhrada 

provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení  

 

Obecná východiska 

  

Dotační komise při posuzování a hodnocení došlých 3 žádostí v rámci Programu II - Částečná 

úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení (dále jen 

Program II) postupovala v souladu s Čl. XIII - „Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí 

programové dotace“ Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 

schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018 usnesením č. 

20/II. (dále jen „Dotační zásady“) 

 

Dotační sportovní komise postupovala dále v souladu s Článkem VII a podle kritérií 

uvedených v Článku VIII programu PII vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod 

Radhoštěm dne 11. 12. 2018, usnesením č. 21/II.  

 

Žádost PII/1 Český radioklub – Radioklub OK2, pobočný spolek  

– navrhovaná dotace zastupitelstvu 5.000 Kč 

 

Hlasování dotační sportovní komise: 7 - 0 – 0 

 

Žádost PII/2 Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s. 

– navrhovaná dotace zastupitelstvu 300.000 Kč, z toho 120.000 Kč vázáno na 

výdaje související s údržbou hřiště s umělou trávou nezbytnou pro prodloužením 

atestu FAČR.  

 

Hlasování dotační sportovní komise: 7 - 0 – 0 

 

Žádost PII/3 TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek  

- navrhovaná dotace zastupitelstvu 2.350.000 Kč 

 

Hlasování dotační sportovní komise: 6 - 1 – 0 

 

Člen dotační sportovní komise p Mgr. Jan Fiedler, předseda TJ Rožnov pod Radhoštěm, 

spolek se zdržel hlasování. 

 

 

Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí jsou uvedeny v příloze č. 1 této 

zprávy. 

 



 

V Rožnově dne 6.2.2019                               

 

Mgr. Miloslav Janošek – předseda dotační sportovní komise          


