
Zápis z jednání sportovní dotační komise č. 3/2018 
 

ustanovené pro posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro oblast 

sportu pro rok 2018  

 

Datum konání:   21.2. – 22.2. 2018 

Způsob jednání:    procedurou per rollam  

Účast: členové sportovní dotační komise                 

Program jednání:  Návrh na změnu rozdělení dotací podle programů PIII a PIV 

v oblasti sportu na rok 2018. 

 Dodatek k závěrečné zprávě z jednání sportovní dotační komise 

  

 

Členové sportovní dotační komise byli na základě pověření předsedou komise Miloslavem 

Janoškem informování tajemníkem komise Dušanem Vráželem elektronickou poštou o 

následujících skutečnostech: 

  

Sportovní komise byla upozorněna panem Luďkem Nepomuklem a panem Michalem Bitalou 

na nesrovnalosti při návrhu přidělení podpory na částečnou úhradu pronájmu sportovních 

zařízení podle Programu III a na podporu pravidelného sportu dětí a mládeže sportovním 

spolkům podle Programu IV, kdy podle jejich názoru 4 spolky nesplnily podmínku uvedenou 

v Článku III bod. 2 uvedených programů, že žadatelem o programovou podporu mohou být 

jen spolky, které se pravidelně starají o sportování dětí a mládeže a které mají alespoň 20 

členů mladších 18 let. 

 

Na základě následné kontroly došlých žádostí o podporu bylo zjištěno, že jen sportovní spolek 

Tenisový klub Radegast z.s. vykázal 16 registrovaných členů dětí a mládeže a měl být proto 

z programové podpory vyřazen. Ostatní spolky danou podmínku splňují. 
 

Po domluvě pana Miloslava Janoška s místostarostou města Janem Kučerou bylo členům 

sportovní dotační komise doporučeno následující řešení: 

 

Vyřadit z programové podpory žádosti Tenisového klubu Radegast z.s. z důvodu, že se 

nejedná o oprávněného žadatele a doporučit Tenisovému klubu Radegast z.s. podat 

individuální žádost v souladu s Čl. VIII bod 1. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Rožnov pod Radhoštěm. Tímto postupem Tenisový klub Radegast z.s o navrhovanou podporu 

nepřijde, ale bude o ní žádat prostřednictvím individuální žádosti, o které bude ale 

rozhodováno podle pravidel pro individuální dotace až v červnu 2018.  

 

Členové sportovní dotační komise byli požádání o vyjádření k navrhovanému řešení 

prostřednictvím hlasování per rollam. 

 

Hlasování procedurou per rollam se do 22.2.2018 z 10 členů sportovní dotační komise 

zúčastnilo 8 členů, kteří všichni vyjádřili podporu navrhovanému řešení. 

 

Na základě uvedených skutečností bude zastupitelům města zaslán dodatek k závěrečné 

zprávě sportovní dotační komise o průběhu posuzování a hodnocení žádosti žadatelů 

v následujícím znění: 

 



 

Dodatek k závěrečné zprávě sportovní dotační komise o průběhu posuzování a 

hodnocení žádosti žadatelů 

 

1) Program III - Částečná úhradu pronájmu sportovních zařízení (dále jen „program PIII“) 

  

Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

Žádosti č. 5 a č. 6 Tenisový klub Radegast., z.s, – dotační komise konstatovala, že 

spolek nesplnil podmínku uvedenou v Článku III bod. 2 programu PIII, že žadatelem o 

programovou podporu mohou být jen spolky, které zabezpečují výkonnostní sport dětí 

a mládeže a zároveň mají alespoň 20 členů mladších 18 let. Vzhledem k tomu, že 

Tenisového klubu Radegast z.s. není oprávněným žadatelem pro programovou 

podporu, doporučuje sportovní dotační komise, aby uvedený spolek požádal o podporu 

formou individuální dotace. 

 

2) Program IV - Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže (dále jen „program PIV“) 

  

Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

Žádost č. 3 Tenisový klub Radegast., z.s, – dotační komise konstatovala, že spolek 

nesplnil podmínku uvedenou v Článku III bod. 2 programu PIII, že žadatelem o 

programovou podporu mohou být jen spolky, které se pravidelně starají o sportování t 

dětí a mládeže a které mají alespoň 20 členů mladších 18 let. Vzhledem k tomu, že 

Tenisového klubu Radegast z.s. není oprávněným žadatelem pro programovou 

podporu, doporučuje sportovní dotační komise, aby uvedený spolek požádal o 

podporu formou individuální dotace. 

 

V Rožnově dne 22. 2. 2018.                               

 

Mgr. Miloslav Janošek – předseda sportovní dotační komise          


