
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 3/2016 
rozšířené pro posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 2016 o 

dva členy stanovené radou města (dotační komise) 
 
Datum konání:   24. 2. 2016 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler   

Program jednání:  1) Návrh na rozdělení dotací podle jednotlivých programů v oblasti 
sportu na rok 2016 
2) Žádost o od společnosti Event Management Course & Expo na 
výpůjčku pozemku pro umístění cedule propagující běžecké trasy 
v prostoru parku města v rámci Mattoni FreeRan. 

 3) Různé               
 
Ad 1)   
Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace pro rok 
2016 postupovala v souladu s Čl. XIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm, schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 
usnesením č. 22/IX.  
 
Dotační komise v souladu bodem 6. Čl. XIII uvedených zásad zpracovala o průběhu posuzování a 
hodnocení žádosti žadatelů o programovou dotaci závěrečnou zprávu, která je uvedena v příloze č. 1 
tohoto zápisu. 
 
Usneseni č. 2/2016 k bodu Ad 1): 
 
Dotační komise schvaluje závěrečnou zprávu o průběhu a posuzování a hodnocení žádostí 
žadatelů o programovou dotaci pro rok 2016 ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 7 - 0 - 0   
 
Ad 2) 
Sportovní komise projednala žádost o od společnosti Event Management Course & Expo na 
výpůjčku pozemku pro umístění cedule propagující běžecké trasy v prostoru parku města 
v rámci Mattoni FreeRan a doporučuje žádosti vyhovět za podmínek uvedených v usnesení 
k tomuto bodu. 
 
Usneseni č. 3/2016 k bodu Ad 2): 
 
Sportovní komise doporučuje radě města schválit výpůjčku pozemku pro společnost Event 
Management Course & Expo na umístění cedule propagující běžecké trasy v prostoru parku 
města v rámci Mattoni FreeRan dle předložené žádosti, za předpokladu, že cedule bude 
upřednostňovat propagaci běžeckých tras před reklamou společnosti Mattoni. 
 
Hlasování: 5 - 0 - 0   
 
 
 
 



Ad 3)  
Na základě závěrečné zprávy o průběhu a posuzování a hodnocení žádostí žadatelů o 
programovou dotaci v oblasti sportu pro rok 2016 doporučuje komise přerozdělení částky 
schválené v rozpočtu města pro rok 2016 na podporu sportu ve výši 8.300.000,- Kč dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 5 - 0 - 0   
 
V Rožnově dne 25. 2. 2016                                
zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          
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