
Závěrečná zpráva z jednání dotační komise pro tělovýchovu a sport   
ustanovené pro posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2017  
 
Datum konání:   18. 1. 2017 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek   

Program jednání:  Návrh na rozdělení dotací podle jednotlivých programů v oblasti 
sportu na rok 2017 

  
 
Obecná východiska 
  
Dotační komise při posuzování a hodnocení všech žádostí o poskytnutí programových dotací 
pro rok 2017 v oblasti sportu postupovala v souladu s Čl. XIII - „Posuzování a hodnocení 
žádostí o poskytnutí programové dotace“ Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Rožnov pod Radhoštěm, schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 
12. 2015 usnesením č. 22/IX.  
 
Posuzování žádosti podle jednotlivých vyhlášených programů podpory pro oblast sportu: 
 
1) Program I - Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí (dále jen „program PI“) 

 
a) Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace 

v rámci programu PI kromě postupu uvedeného v části „Obecná východiska“ 
postupovala dále v souladu s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII 
programu PI vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 1. 11. 
2016, usnesením č. 16/XV.  

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1 
této zprávy. 

c) Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

- Žádost č. 7, Okresní sdružení České unie sportu - Slavnostní vyhlášení celookresní 
ankety - Nejlepší sportovci a kolektivy okresu Vsetín za rok 2016. Nejedná se o 
konkrétní sportovní akci, aktivitu, ale o žádost na podporu slavnostního 
vyhodnocení nejlepšího sportovce roku okresu Vsetín. Žádost nesplňuje účel 
uvedený v Článku II. odst. 1 programu PI 

- Žádost č. 8, Hana Jantačová – Závod kočárků. Dotační komise konstatovala, že se 
nejedná o organizovaný sport, ale tato aktivita naplňuje pohybové rekreační 
aktivity určené občanům města. Žádost nesplňuje účel uvedený v Článku II. odst. 1 
programu PI. Dotační komise doporučuje přeřazeni této žádosti do Programu VIII 
– Podpora komunitního života. 

- Žádost č. 10, Pavel Repák - Účast na Mistrovství světa v terénní 3D lukostřelbě v 
Itálii 2017. Není splněna podmínka uvedena v Článku II. odst. 1. programu PI, že 
žadatelé samy provádějí (realizují) nebo organizují a zajišťují jednorázové aktivity 
a akce v oblasti sportu. Vzhledem k tomu že účel žádosti není podporován 
programovou podporou, může žadatel požádat o podporu formou individuální 
žádosti.  



- Žádost č. 18, TJ Rožnov pod Radhoštěm – 3. ročník veřejného závodu družstev ve 
skoku na lyžích. Žádost nesplňuje podmínky uvedené v Článku IV. odst. 4. 
programu PI, že programová dotace bude poskytována v rozsahu minimálně 5.000 
Kč. 

- Žádost č. 31, Wallachian Scooter rider, z.s. – Po Valašsku na skútru. Dotační komise 
konstatovala, že se nejedná o klasický organizovaný sport, ale o zájmovou 
rekreační činnost, která je určena pro širokou veřejnost, nejen pro občany města. 
Žádost nesplňuje účel uvedený v Článku II. odst. 1 programu PI. Vzhledem k tomu 
že účel žádosti není podporován programovou podporou, může žadatel požádat o 
podporu formou individuální žádosti.  

- Žádost č. 40, FoosForLife Team - Podpora Juniorské reprezentace na WORLD 
Cup 2017. Není splněna podmínka uvedena v Článku II. Odst. 1. programu PI, že 
žadatelé samy provádějí (realizují) nebo organizují a zajišťují jednorázové aktivity 
a akce v oblasti sportu. Vzhledem k tomu že účel žádosti není podporován 
programovou podporou, může žadatel požádat o podporu formou individuální 
žádosti.  

 
Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 
 

2) Program II - Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou 
sportovní zařízení (dále jen „program PII“) 
  

a) Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace 
v rámci programu PII kromě postupu uvedeného v části „Obecná východiska“ 
postupovala dále v souladu s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII 
programu PII vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 1. 11. 
2016, usnesením č. 16/XV.   

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č 2 
této zprávy. 

 
Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

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

a) Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace 
na částečnou úhradu pronájmu sportovních zařízení kromě postupu uvedeného v části 
„Obecná východiska“ postupovala dále v souladu s Článkem VII programu PIII 
vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne dne 1. 11. 2016, 
usnesením č. 16/XV.   

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 3  
této zprávy. 

c) Dotační komise nevyhověla žádostem následujících žadatelů: 

- Žádost č. 16, TJ Rožnov pod Radhoštěm – bruslařský klub – podpora je řešena v 
rámci individuální dotace Komerčním domům Rožnov spol. s.r.o. na nákup ledu. 

- Žádost č. 11, FC Rožnov pod Radhoštěm – pronájem tělocvičny ZŠ Vidče. 
V žádosti nebyly uvedeny povinné podklady pro rozhodování hodnotitelů – 
Chybělo uvedení počtu hodin pronájmu a sazba za pronájem sportoviště za 1 hod. 

 
Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

 



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

a) Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace  
v rámci programu PIV kromě postupu uvedeného v části „Obecná východiska“ 
postupovala dále v souladu s Článkem VII a podle kritérií uvedených v Článku VIII 
programu PIV vyhlášeného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 1. 11. 
2016, usnesením č. 16/XV.   

b) Konečné doporučení a návrh dotací podle jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 4 
této zprávy. 

 
Hlasování dotační komise: 7 - 0 - 0 

 
Dotační komise konstatuje, že nebude uvádět tři žadatele, kterým může být dodatečně 
poskytnuta programová dotace z důvodu, že je to nerelevantní. V případě, že některý 
z příjemců nepodepíše veřejnoprávní smlouvu, případně programovou dotaci v průběhu 
příslušného kalendářního roku vrátí, doporučuje dotační komise navýšit programovou dotaci 
podpořeným žadatelům podle návrhu dotační komise.  
 
 
 
V Rožnově dne 18. 1. 2017                               
 
Mgr. Miloslav Janošek – předseda dotační komise          
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