
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 5/2019 

 

 

Datum zasedání komise:  18. března 2019 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

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

Zdeněk Tobola 

Omluveni členové: Ing. Marek Cihlář, Lubomír Lušovský 

Přizvaná hosté:  

  

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

Ing. Radúz Mácha a Mgr. Martin Drápal. 

 

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. Změny v odměňování členů komisí a výborů 

2. Dokončení programové podpory III 

3. Programová podpora I.  

4. Různé 

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Úkol pro členy sportovní komise oslovit případné sponzory ke zvýšení prestiže slavnostního vyhlášení 

sportovce roku 2019, nebyl splněn. 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

Ad 1) Předseda komise Mgr. Miloslav Janošek informoval členy komise o změnách v odměňování za 

činnost v komisích a novém způsobu evidence účasti na jednání komisí.  
 

Ad2) Členové dotační sportovní komise se při projednávání žádostí Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm (dále 

jen HC na 4. jednání sportovní komise dne 4.3.2019 dohodli, že HC bude požádán o bližší vysvětlení potřeby 

pronájmu sportoviště tenisových kurtů IZOLTING MORAVIA s.r.o. (žádost P III/4) a zimního stadionu 

Komerčních domů Rožnov spol., s.r.o. (žádost P III/15). HC. Zdůvodnění HC je uvedeno v příloze č. 1 tohoto 

zápisu. 

Po projednání zdůvodnění HC dotační sportovní komise schválila navrhovanou výši dotační podpory sportovním 

spolkům v rámci programu III Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení pro rok 2019 (viz příloha č. 2 

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

Radhoštěm bude návrh dotační komise na programovou podporu v rámci programu III součástí závěrečné zprávy 

předkládané zastupitelstvu města. 



Ad 3) Při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace z programu I Podpora zabezpečení 

jednorázových aktivit a akcí v roce 2019 (dále jen program PI) 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 PI vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 12. 
2018, usnesením č. 21/II.  

Členové sportovní dotační komise se neúčastnili projednávání žádosti, při kterých by mohly být ve střetu zájmu.  

Po projednání jednotlivých žádostí dotační sportovní komise schválila navrhovanou výši dotační podpory 

sportovním spolkům v rámci programu I Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí v roce 2019 (viz 

příloha č. 3 tohoto zápisu. V souladu bodem 6. Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov 

pod Radhoštěm bude návrh dotační komise na programovou podporu v rámci programu PI součástí závěrečné 

zprávy předkládané zastupitelstvu města. 

Ad4) Členové dotační sportovní komise navrhli následující změny v programových zásadách pro rok 220: 

a) v programu IV Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže v žádosti doplnit kolonku „Celkové náklady 

na projekt“, 

b) v programu I Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí snížit minimální částku dotace na         

3000 Kč. 

Usnesení č. 8/2019 k bodu 2. 

Dotační sportovní komise schvaluje návrh výše dotační podpory sportovním spolkům v rámci 

programu III Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení pro rok 2019.  

Hlasování: 7-0-0 

 

Usnesení č. 9/2019 k bodu 3. 

Dotační sportovní komise schvaluje návrh výše dotační podpory sportovním spolkům v rámci 

programu I Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí v roce 2019.  

Hlasování: 7-0-0 

 

Různé  

Členové sportovní komise se dohodli, že další zasedání sportovní komise bude dne 25.3.2019 od 17:00 

hod. 

 

Konec zasedání: 19:15 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

 č.1 Zdůvodnění HC 

 č.2 Návrh dotační podpory programu PIII 

 č.3 Návrh dotační podpory PIV 

 


