
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 2./2019 

 

Datum zasedání komise:  4. února 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:  - 

 

Začátek zasedání: 15:00 

Program jednání:  

1. Programová podpora – Program II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž 

vlastnictví jsou sportovní zařízení. 

 

2. Programová podpora 2019- Formální nedostatky některých žádostí:  

a) žádost PIV/10 – chybně uvedena registrovaná členská základna (TJ Rožnov oddíl házená), 

b) žádosti PI sp/32, PI sp/33 a PIV/19 – chybí podpis statutárního orgánu Klubu biatlonu Rožnov 

p. R. 

c) opožděné podání žádostí 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm 

3. Různé 
 

 

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Úkol 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, nebyl zatím 

kontrolován. 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 
Ad 1) Při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2019 postupovala dotační 

sportovní komise v souladu s Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 

schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018, usnesením č. 20/II. K žádosti 

PII/2 Fotbalového clubu FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s. si sportovní komise vyžádala telefonickou konzultaci 

s předsedou klubu p. Milanem Náměstkem k objasnění prodloužení atestu FAČR související s údržbou hřiště 

s umělou trávou. 



Dotační komise v souladu bodem 6. Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov 

pod Radhoštěm zpracovala o průběhu posuzování a hodnocení žádosti žadatelů v oblasti podpory 

sportu – Program II – „Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 

zařízení“ závěrečnou zprávu, která je uvedena v příloze tohoto zápisu.  

 

Ad 2) písm. a) Předseda sportovní komise Mgr. Miloslav Janošek informoval o důvodech chybně 

uvedené registrované členské základně v žádosti PIV/10 (TJ Rožnov - oddíl házené). Členská základna 

byla v souladu s bodem 5. Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 

Radhoštěm v podkladech pro rozhodování dotační sportovní komise upravena podle skutečné členské 

základny. 

Ad 2) písm. b) U žádosti PI sp/32, PI sp/33 a PIV/19 – chyběl podpis statutárního orgánu Klubu 

biatlonu Rožnov p. R. Ke dni zasedání komise byl podpis již doplněn. 

 

 Ad 2) písm. c) Sportovní dotační komise byla informována administrátorem programových dotací, že 

1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z.s. podal žádosti o programovou podporu až 1.2.2019, tj. po termínu 

stanoveném v časovém harmonogramu pro podávání žádosti. Dle Čl. XIII Zásad pro poskytování 

dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm by proto dotační sportovní komise měla tyto žádosti 

vyřadit z dalšího projednávání. Dle průvodního dopisu Zbyňka Macury, statutárního zástupce klubu, 

který přikládáme v příloze tohoto zápisu, došlo k politováníhodné události, kdy žádosti byly poslány 

sice včas, ale omylem na jinou adresu.  

 

Členové sportovní komise se shodli, že administrativní pochybení jednoho z členů klubu by nemělo 

ohrozit především sportování mladých florbalistů, kterých je dle registru 234 v roce 2019 a navrhují 

následující řešení: 

 

1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z.s. požádá zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm o prominutí 

nedodržení termínu podání žádosti o programovou podporu dle časového harmonogramu se 

zdůvodněním, jak k dané situaci došlo a dále o souhlas se zařazením žádosti uvedeného klubu do 

procesu posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programových dotací pro rok 2019. 

 

Pan Mgr. Martin Drápal bude o vzniklé situaci informovat radu města na svém jednání dne 8.2.2019. 

 

 

 

Konec zasedání: 16:00 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

 


