
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 5/2016 
 
Datum konání:   26. 9. 2016 

Místo konání:    zasedací místnost MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler   

Program jednání:  1) Odsouhlasení návrhové částí Strategického plánu rozvoje města 
za oblast sportu. 
2) Projednání individuálních žádostí o dotaci za oblast sportu a 
doporučení radě města 

 3) Různé               
 
Ad 1)   
Komise projednala navrhované projekty za oblast sportu, které budou součástí Strategického 
plánu rozvoje města a určila pořadí jejich důležitosti. Konečný přehled návrhové částí 
Strategického plánu rozvoje města za oblast sportu je uveden v příloze č. 1. 
 
Usneseni č. 7/2016 k bodu Ad 1): 
 
Sportovní komise schvaluje projekty za oblast sportu, které budou součástí Strategického 
plánu rozvoje města včetně stanoveného pořadí důležitosti. 
 
Hlasování: 5 - 0 - 0   
 
Ad 2) 
Sportovní komise projednala doručené žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města z oblasti sportu.  U žádosti Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, z.s. na úhradu 
nákladů za užívání ledové plochy pro hráčskou kategorii „Muži“ se rozhodla nedoporučit radě 
města poskytnutí dotace z následujícího důvodu: 

Město v rámci svých zásad na podporu sportu prioritně přispívá na sportování dětí a mládeže 
a doposud se v rámci programové podpory nepředpokládá s podporou dospělých sportovců. 
Sportovní komise doporučuje pro další období zvážit v rámci programové podpory sportu 
možnost přispívat z rozpočtu města také „nemládežnickým“ kategoriím sportovcům, nikoliv 
však na úkor sportování dětí a mládeže. Přehled doporučení radě města je uveden v příloze    
č. 2. 
 
Usneseni č. 8/2016 k bodu Ad 2): 
 
Sportovní komise doporučuje radě města: 

1)  Podpořit žádost TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek ve výši 130.000,- Kč na zajištění 
Běhu rodným krajem Emila Zátopka. 

2) Podpořit žádost FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s. ve výši 195.000,- Kč na regeneraci 
hřiště s umělou trávou. 

3) Nepodpořit žádost Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, z.s. na úhradu nákladů za 
užívání ledové plochy pro kategorii „Muži“. 

 
Hlasování: 5 - 0 - 0   
 



 
 
 
Ad 3)  

- Předseda komise sportu p. Jan Fiedler oznámil členům sportovní komise svou 
rezignaci z důvodu vysoké časové vytíženosti s tím, že nadále bude pracovat v komisi 
jako člen. Zároveň doporučil na předsedu sportovní komise p. Miloslava Janoška. Pan 
Miloslav Janošek s funkcí předsedy sportovní komise vyslovil souhlas.  

 
Usnesení č. 9/2016 k bodu Ad 3) 
 
Členové sportovní komise berou na vědomí rezignaci p. Jana Fiedlera na funkci předsedy 
komise a doporučuji radě města jmenovat p. Miloslava Janoška předsedou sportovní komise. 
 

- Sportovní komise se seznámila s návrhem v rámci ankety „Sportovec roku“ vyhlásit 
kategorii „Sportovní rodina“. Komise se přiklání k názoru, že pokud bude nová 
kategorie odsouhlasena, bude mít spíše deklarativní charakter. Komise se k návrhu 
vrátí na příštím jednání. Tajemník komise připraví návrh pravidel pro vyhodnocení 
této kategorie. 

- Sportovní komise konstatovala, že kromě návrhu uvedeném v bodě Ad 2), nemá 
připomínky k Zásadám k poskytování dotací z rozpočtu města a programové podpoře 
pro oblast sportu. 

 
 
V Rožnově dne 30. 9. 2016                                
zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          


	Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 5/2016

