
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 3/2019 

 

 

Datum zasedání komise:  18. února 2019 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

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

Lušovský, Ing. Zdeněk Tobola 

Přizvaná hosté:  Ing. Ivana Mikulenková - odborný pracovník projektu pro oblast sportu  

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

Ing. Radúz Mácha a Mgr. Martin Drápal 

Pan Ing. Radúz Mácha odešel před zahájení posuzování programové podpory. 

 

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. Návrh obsahu „Koncepce sportu“ a návrh požadavků na „Zpracovatele koncepce" 

2. Programová podpora III a IV 
  

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) Ing. Ivana Mikulenková seznámila přítomné členy sportovní komise se strukturovaným 

obsahem připravované koncepce rozvoje sportu v Rožnově pod Radhoštěm a s požadavky na 

zpracovatele této koncepce a formu spolupráce se zpracovatelem. 

Po rozsáhle diskuzi k tomuto bodu byl dohodnut následující postup: 

- tajemník komise zašle členům sportovní komise odkazy na dosavadní koncepční materiály 

rozvoje sportu (Dlouhodobý záměr rozvoje tělovýchovy a sportu na území města Rožnova pod 

Radhoštěm na období let 2009 – 2013, Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod 

Radhoštěm), 

- členové sportovní komise zašlou e-mailovou poštou předsedovi sportovní komise své 

připomínky ke strukturovanému obsahu připravované koncepce rozvoje sportu v Rožnově pod 

Radhoštěm a k požadavkům na zpracovatele této koncepce a k formě spolupráce sportovní 

komise se zpracovatelem, 



- na jednání sportovní komise dne 4.32019 budou požadavky jednotlivých členů projednány a 

zapracovány do uvedených materiálů. 

 
Ad2) Při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace z programu IV Podpora pravidelného 

sportu dětí a mládeže 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 a v souladu s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku 

VIII programu PIV vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018, usnesením č. 

21/II.  

Při projednávání žádostí Asia Gym sport, TJ Rožnov a Klub biatlonu Rožnov se přítomní členové dotační komise, 

kteří jsou současně předsedové uvedených sportovních spolků vzdali účastí na projednávání těchto žádostí. Také 

při jednání o žádosti TJ Rožnov – oddíl házené se rozhodování neúčastnil Mgr. Miloslav Janošek, předseda oddílu. 

V souladu bodem 6. Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm 

bude návrh dotační komise uvedený součástí závěrečné zprávy předkládané zastupitelstvu města. 

Vzhledem k nedostatku času bylo dohodnuto, že posuzování žádostí v rámci Programu III bude 

přesunuto na další jednání sportovní komise. 

Usnesení č. 7/2019 k bodu 2. 

Dotační sportovní komise schvaluje předběžnou výši dotační podpory sportovním spolkům v rámci 

programu IV Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže pro rok 2019. Tato podpora může být ještě 

upravena ve vztahu k výši podpory v programech I a III. Z uvedeného důvodu není určena ke 

zveřejnění. 

Hlasování: 8-0-0 

 

Různé  

Členové sportovní komise se dohodli, že další zasedání sportovní komise bude dne 4.3.2019 od 16:00 

hod. 

 

Konec zasedání: 20:05 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

 


