
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 1/2018 
rozšířené pro posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2018 o 

dva členy stanovené radou města (dotační komise) 

 

Datum konání:   18.1. 2018 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr.   Miloslav Janošek 

Program jednání:  1) Informace k rekonstrukci cvičné tenisové stěny vč. stávajícího 

antukového povrchu.  
 2) Představení nového vedení Fotbalového clubu FC Rožnov pod 

pod Radhoštěm, z.s. 

 3) Návrh na rozdělení dotací podle jednotlivých programů v oblasti 

sportu na rok 2018 

 4) Různé               

 

Ad 1)   

Ing. Petra Glumbíková z odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm informovala o 

variantách úpravy cvičné tenisové stěny a stávajícího povrchu.  U této stěny. Více viz příloha 

zápisu. 

 

Členové sportovní komise rekonstrukci cvičné tenisové stěny podpořili a požádaly, aby o 

dalším průběhu rekonstrukce byli pravidelně informováni. 

 

Ad 2) Na jednání komise byli pozvání zástupci Fotbalového clubu FC Rožnov pod 

Radhoštěm, z.s. - předseda spolku p. Sladovník a manažer spolku p Malina. Zástupci 

informovali o dalších záměrech spolku a dále odpovídali na dotazy členů komise ohledně 

upřesnění výdajů, na které požaduje spolek podporu uvedenou v podané žádosti č. 2 v rámci 

Programu II Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 

zařízení. 

Ad  3)  Dotační sportovní komise se dohodla, že na svém jednání dne 18.1.2018 se bude 

zabývat žádostmi o podporu v rámci vyhlášených programů podpory: 

Program II - Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 

zařízení, 

Program III - Částečná úhradu pronájmu sportovních zařízení, 

Program IV - Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže. 

 

Posuzování žádostí o podporu v rámci Program I - Podpora zabezpečení jednorázových 

aktivit a akcí bude předmětem jednání komise na dalším zasedání dne 22.1.2018. 

 

Při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2018 

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 31. 10. 2017, usnesením č. 9/XXI.  

U Programu IV si sportovní dotační komise vyžádala u žádosti č. 18 Hockey club Rožnov p. 

R. ověření skutečného vykazovaného počtu registrované členské základny dětí a mládeže. 

Ukončení hodnocení Programu IV bylo proto přesunuto na jednání komise dne 22.1.2018. 
 



Dotační komise v souladu bodem 6. Čl. XIII uvedených zásad zpracovala o průběhu posuzování a 
hodnocení žádosti žadatelů v Programu II a v Programu III. závěrečnou zprávu, která je uvedena 
v příloze zápisu z jednání sportovní dotační komise dne 22.1.2018. 
 

 

V Rožnově dne 20. 1. 2018                                

zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          


