
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 1./2019 

 

 

Datum zasedání komise:  21. ledna 2019 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  dle prezenční listiny 

Omluvení členové:  dle prezenční listiny 

Za účelem jednání Dotační komise byla sportovní komise doplněna o dva členy zastupitelstva města: 

viz prezenční listina 

Přizvané osoby:  Ing. Jindřich Žák 

   David Holiš 

 

Začátek zasedání: 15:30 

Program jednání:  

1. Nové složení komise: 

- představení jednotlivých členů, 

- kontakty 

2. Seznámení členů komise s Jednacím řádem komisí 

3. Posouzení Individuální dotace I/1 (Komerční domy- veřejné bruslení) - dotační komise. 

Pozvaný host: Ing. Jindřich Žák  

4. Programová podpora: 

- seznámení se s jednotlivými programy 

- změny a úpravy pro letošní rok: odůvodnění 

- podklady k Programové podpoře členům komise 

5. Termínová listina: 

- termín pro podání a vyúčtování žádostí 

- termín dalšího jednání SK ke Programové podpoře   

- termín pro podání návrhů na Sportovce roku 

- termín pro slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2018  

6. Různé: 

- pozvaní hosté: David Holiš – Alpin club Rožnov 

- zveřejnění provozu tělocvičen na stránkách jednotlivých škol 

- provoz zimního stadiónu - bruslení veřejnosti 
 

 

Kontrola uložených úkolů z minula: nebyly zadány. 

 

 

 



Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1) Jednotliví členové komise, tajemník komise a radní pro sport stručně představili své působení 

v oblasti sportu a sdělili svá očekávání z práce ve sportovní komisi. 

Byla provedena kontrola a doplnění kontaktů na jednotlivé členy sportovní komise zpracovaných 

odborem školství a sportu. 

 

Ad 2) Členové sportovní komise byli tajemníkem komise stručně seznámeni se schváleným Jednacím 

řádem komisí rady města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Ad 3) Ing. Jindřich Žák – jednatel Komerčních domů informoval členy komise o způsobu financování 

provozu zimního stadionu. Z požadované dotace bude financovaná veřejná služba objednaná městem, 

a to na zajištění ledu pro trénink a soutěže dětí a mládeže Hockey Clubu Rožnov, využití ledové 

plochy pro MŠ a ZŠ zřizované městem a bruslení pro veřejnost. Další prostředky jsou získávány 

z komerčního pronájmu ledové plochy, z příjmu za dospěle sportovce Hockey Clubu Rožnov, z příjmů 

ze vstupného a z vlastních zdrojů Komerčních domů. 

V rozpravě odpovídal pan Žák na dotazy členů sportovní komise. Členové sportovní komise se 

pozastavili nad nulovými příjmy za reklamu. Ze sdělení pana Žáka vyplynulo, že stávající strategie 

využití reklamních ploch na ZS byla projednána s vedením města. 

  

Ad 4) Tajemník komise seznámil členy sportovní komise s nejdůležitějšími změnami v programové 

podpoře a v rámci individuálních dotací v jednotlivých programech pro rok 2019 oproti stavu roku 

2018. Dále odpověděl na dotazy členů komise. 

 

Ad 5) Členové sportovní komise byli informování, že všechny materiály k individuálním dotacím a 

programové podpoře včetně časového harmonogramu podávání žádosti, jednání komisí a schvalování 

orgány města pro rok 2019, jsou k dispozici na webových stránkách města: 

http://www.roznov.cz/programova%2Dpodpora%2Dpro%2Drok%2D2019/ds-1701 . 

Členové sportovní komise se dohodli, že další jednání sportovní komise k programové podpoře bude 

4.2.2019 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem jednání 

bude posouzení žádosti v Programu II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž 

vlastnictví jsou sportovní zařízení. 

Členové sportovní komise se dohodli, že pravidla včetně stanovených kategorií pro vyhlášení 

sportovce roku zůstanou stejná jako při vyhlašování sportovce za rok 2017 a stanovili následující 

termíny pro vyhlášení sportovce roku za rok 2018: 

- zveřejnění výzvy nejpozději do 8.2.2019 

- podávání nominací do 28.2.2019 

- posouzení nominací sportovní komisí a schválení radou města – březen 2019 

- slavností vyhlášení sportovce roku 2018 dne 23.4.2019 v Kině Panorama od 17:00 hod. 

 

Členové sportovní komise doporučují, aby propagaci této akce byla ze strany města věnována náležitá 

pozornost. Dále doporučuji, aby byly oslovení sponzoři (fy zabývající se prodejem sportovního 

vybavení a doplňků a poskytováním sportovních služeb a další), zda by formou darů nepřispěly ke 

zvýšení prestiže slavnostního vyhlášení sportovce roku. 

 

http://www.roznov.cz/programova-podpora-pro-rok-2019/ds-1701


Ad 6) Host David Holiš - předseda Alpin club Rožnov informoval členy sportovní komise o 

problematice využití lezecké stěny na ZŠ 5. května 1700 pro horolezecký oddíl Alpin club Rožnov. 

Podle Davida Holiše došlo ze strany vedení školy k nedůvodnému neprodloužení pronájmu 

v tělocvičně a na lezecké stěně tomuto tradičnímu klubu bez možnosti náhrady („výpověď“ - červen 

2018). Na základě nespokojenosti trenérů a rodičů bylo vyvoláno další jednání za účasti 

představitelů města a vedení školy a následně k změnám času využití lezecké stěny pro Alpin club 

Rožnov do (pro pracující trenéry) nevhodné doby (čtvrtek od 15 do 17 hodin), a to ve prospěch SVČ a 

jeho kroužku lezení. Jako kroužek funguje Alpin club Rožnov na území města od roku 2002, od roku 

2012 je Alpin club zapsaný u Českého horolezeckého svazu (ČHS) pod číslem 593 s rokem založení 

2012. Předseda klubu David Holiš je trenér s nejvyšší trenérskou licencí HAL u ČHS a byl hlavním 

iniciátorem a realizátorem vybudování horolezecké stěny při ZŠ 5. Května 1700. Alpin club využíval 

lezeckou stěnu v posledních letech každé úterý od 16 do 18 hodin. Členové sportovní komise se shodli, 

že k dané problematice by bylo vhodné znát i stanoviska ředitele ZŠ pana Kokinopulose a ředitele 

SVČ pana Navaříka. 

 

Tajemník komise na žádost administrátora pro poskytování dotací předložil členům sportovní komise 2 

žádosti z Programu I – Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí pro posouzení, zda sportovní 

komise je oprávněna podle účelu žádostí posuzovat a hodnotit uvedené žádosti. Členové sportovní 

komise se shodli, že: 

- žádost Českého rybářského svazu, z.s. o podporu rybářského závodu dětí spadá do kompetence 

sportovní komise, 

- žádost Parkison – Help, z.s. nesplňuje podmínky uvedené Článku I. Programu I (nejedná se o 

podporu jednorázové aktivity nebo akce) a doporučuje administrátorovi tuto žádost přiřadit 

komisi, která bude posuzovat žádosti v Programu VII. Podpora komunitního života. 

 

Předseda sportovní komise předložil členům komise návrh zveřejnění týdenního provozu tělocvičen na 

stránkách jednotlivých škol na území města tak, aby měla veřejnost přehled o provozu tělocvičen. Po 

diskuzi se členové sportovní komise shodli, aby tento přehled byl k dispozici nejen na stránkách 

jednotlivých škol zřizovaných městem, ale také na jednom místě, a to na webu města v rámci adresy 

http://sportoviste.roznov.cz . Školy by ke svému přehledu o týdenním programu na svých stránkách 

uvedly tento výše uvedený odkaz o provozu tělocvičen všech ZŠ zřizovaných městem. 

 

 

 

 

Usnesení  

K bodu 3.  

č. 1/2019  

Dotační sportovní komise doporučuje radě města, aby předložila zastupitelstvu města návrh na 

schválení dotace KOMERČNÍM DOMŮM ROŽNOV, spol s.r.o na účel uvedený v žádosti o 

individuální dotaci ve výši 4.550 tis. Kč. 

Hlasování: 8-0-0 

 

č. 2/2019 

Sportovní komise žádá radu města o sdělení informace, z jakého důvodu byly ponechány Hockey 

Clubu příjmy za reklamu na ZS, přestože má veškerou ledovou plochu potřebnou pro děti a mládež 

zdarma a o provoz zimního stadionu se starají KOMERČNÍ DOMY. 

http://sportoviste.roznov.cz/


Hlasování: 7-0-0 

č. 3/2019 

Sportovní komise doporučuje radě města uložit úkol jednateli KOMERČNÍCH DOMŮ o předložení 

podrobného přehledu počtu účastníku veřejného bruslení, ceny a zisků a doby veřejného bruslení za 

rok 2018 podle jednotlivých měsíců a samostatně za vánoční a jarní prázdniny. 

Hlasování: 7-0-0 

 

K bodu 5.  

č. 4/2019 

Sportovní komise doporučuje radě města zvážit oslovení sponzorů (fy zabývající se prodejem 

sportovního vybavení a doplňků a poskytováním sportovních služeb a další fy), zda by formou darů 

nepřispěly ke zvýšení prestiže slavnostního vyhlášení sportovce roku za rok 2018. 

 

Hlasování: 7-0-0 

K bodu 6.  

č. 5/2019 

Sportovní komise doporučuje radě města zajistit zpřístupnění na webových stránkách města veřejnosti 

v rámci adresy http://sportoviste.roznov.cz . přehledy o týdenních rozvrzích tělocvičen na území města 

a udržovat jejich aktuálnost a doporučuje, aby byl na stránkách jednotlivých škol zřizovaných městem 

zveřejněn týdenní program využití tělocvičen.  

 

Hlasování: 7-0-0 

 

č. 6/2019 

Sportovní komise žádá radu města o udělení souhlasu s pozváním ředitele ZŠ 5. května 1700 a ředitele 

Střediska volného času k projednání situace ohledně využívání lezecké stěny na ZŠ 5. května 1700 

jednotlivými aktéry na základě podnětu Alpin Club Rožnov na jednání sportovní komise (termín 

jednání bude upřesněn). 

Hlasování: 7-0-0 

 

Různé  

Členové sportovní komise doporučují, aby v rámci chystané novelizace koncepce sportu na území 

města byla řešena také následující problematika: 

- činnost sportovních kroužků SVČ a tradičních sportovních spolků zabývajících se pravidelným 

sportováním dětí a mládeže ve vztahu k nedostatku kapacit sportovních zařízení na území 

města. 

- rezervační systém sportovních zařízení v majetku města (např. ZS) pro možnost využití 

bezplatného využívání pro děti a mládež sportovními kluby z Rožnova. 

 

Úkoly pro členy sportovní komise 

 

Oslovit případné sponzor (fy zabývající se prodejem sportovního vybavení a doplňků a poskytováním 

sportovních služeb a další fy působící ve městě), zda by, jakou formou a za jakých podmínek 

nepřispěly ke zvýšení prestiže slavnostního vyhlášení sportovce roku. 

http://sportoviste.roznov.cz/


 

 

Konec zasedání: 18:45 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

 


