
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 1 / 2016 
 
 
Datum konání:   11.1. 2016 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny  

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise 

 
Program jednání:  
 

1) Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Pod Skalkou 
2) Dotační zásady v oblasti sportu 
3) Sportovec roku  
4) Různé 

 
 
Ad 1: 
 
Tajemník komise Dušan Vrážel předložil členům komise doplňující informace k chystanému 
projektu Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Pod Skalkou. Žádost o rekonstrukci bude 
podávat přímo město Rožnov pod Radhoštěm. 
Předseda komise shrnul, že jsme se problematikou zabývali na předchozích jednáních 
17.8.2015 a 13.5.2015 a že z těchto jednání vzešly doporučení na změny, které jsou do 
projektu zapracovány. Členové sportovní komise doporučují zastupitelstvu města Rožnov pod 
Radhoštěm schválit podání žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce víceúčelového 
městského sportovního areálu na ul. Letenská“. 
 
Usnesení č. 1/2016 

- Členové sportovní komise doporučují radě města Rožnov pod Radhoštěm schválit 
podání žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce víceúčelového městského 
sportovního areálu na ul. Letenská“. 

 
Ad 2: 
 
Informace týkající se Zásad o programové podpoře předal Dušan Vrážel: 
 
Pro rok 2016 jsou zastupitelstvem města vyhlášeny následující programy v oblasti sportu: 
 
PROGRAM I – Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
 
Dále seznámil členy komise s harmonogramem podávání žádostí a rozhodování o žádostech 
a schválenou výši podpory sportu zastupitelstvem města pro rok 2016. 
  
Ad 3: 
 
Na předchozím jednání komise byla předložena výzva k předkládání nominací na vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců a kolektivů za rok 2015. 
Termín uzávěrky předkládání výzev je 20. ledna 2016. 
Komise doporučuje, aby vyhlášení sportovce bylo směřováno před termín sportovce okresu 
Vsetín. 



 
Ad 4 
 
Předseda komise požádal tajemníka o kontrolu a doplnění zápisů z Komise sportu na webu 
města. 
 

Další jednání komise jsou naplánovány na: 

10.2.2016 – v 16:00  

24.2.2016 – v 16:00  

V Rožnově dne 21. 1. 2016 

zapsal: Ing. Dušan Vrážel, tajemník komise 
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