
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 4/2019 

 

 

Datum zasedání komise:  4. března 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. Jan Kučera – místostarosta města, Mgr. Dagmar Šnajdarová – vedoucí 

odboru strategického rozvoje a projektů, 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, oba se z jednání omuvili 

 

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

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

2. Programová podpora III.  
  

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. Jan Kučera a Mgr. Dagmar Šnajdarová seznámila přítomné členy sportovní komise se 

Strategickým plánem rozvoje města, jehož součástí bude také koncepce rozvoje sportu. Po zodpovězení 

dotazů a po rozsáhle diskuzi k tomuto bodu bylo dohodnuto, že požadavky členů sportovní komise 

budou zahrnuty do konečného návrhu výběrového řízení pro zpracovatele Strategického plánu rozvoje 

města. Konečný návrh požadavků na zpracování koncepce rozvoje sportu je uveden v příloze tohoto 

zápisu. 
 

Ad2) Při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace z programu III Částečná úhrada 

pronájmu sportovních zařízení 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 programu P III vyhlášeného Zastupitelstvem města 

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



Členové dotační sportovní komise se při projednávání žádostí Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm (dále jen HC 

dohodli, že HC bude požádán o bližší vysvětlení potřeby pronájmu sportoviště tenisových kurtů IZOLTING 

MORAVIA s.r.o. (žádost P III/4) a zemního stadionu Komerčních domů Rožnov spol., s.r.o. (žádost P III/15).  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo rozhodnutí o konečném návrhu rozdělení finančních 

prostředků v rámci programu P III odloženo na další jednání sportovní komise. 

Usnesení nebylo proto přijato. 

 

Různé  

Členové sportovní komise se dohodli, že další zasedání sportovní komise bude dne 18.3.2019 od 16:00 

hod. 

 

Konec zasedání: 19:00 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

   Návrh požadavků na zpracování koncepce sportu. 

 


