
Zápis z jednání sportovní komise č. 4/2015 
 
 
Datum konání:   13.4.2015 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny – jednání komise se v části programové podpory 
účastnili zastupitelé ustanovení radou města     

Host:            Ing. Ivo Marcin 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise  
Program jednání:  I.    Úprava areálu střelnice pro biatlon - Bučiska 
 II.   Programová podpora 2015 – Program I - Granty 
 III. Různé 
                        
 
Ad I. Ing. Ivo Marcin seznámil přítomné členy sportovní komise se studii úpravy sportovního 
areálu Bučiska pro potřeby vybudování střelnice pro biatlon pro děti a mládež. Po 
doplňujících otázkách členů komise a následné diskuzi přijala sportovní komise následující 
usnesení: 
„Sportovní komise bere na vědomí studii - Úpravy areálu střelnice pro biatlon – Bučiska, 
Rožnov pod Radhoštěm“ a doporučuje radě města a orgánům MěÚ dále pracovat na realizaci 
záměru vybudování střelnice pro biatlon pro děti a mládež ve sportovním areálu Bučiska. 
 
Hlasování členů sportovní komise: 
5 – 0 – 0 
 
Ad II. Jednání sportovní komise v této části bylo rozšířené o hodnotitele ustanovené radou 
města pro programovou podporu NNO. Předseda komise seznámil členy sportovní 
„programové“ komise s návrhem na rozdělení programové podpory pro rok 2015 v programu 
I – Granty. Tento návrh byl zaslán členům komise v předstihu. Členové komise se vyjádřili 
k jednotlivým žádostem a posoudili finanční podporu jednotlivým žadatelům. Při hodnocení a 
při stanovení návrhu pro programovou podporu vycházeli členové komise zejména ze: 

- stanovených cílů a účelu programu, 
- vymezení příjemců podpory, 
- kritérií rozhodných pro poskytnutí grantové podpory, 
- alokace finančních prostředků pro program I, 

 
V návaznosti na výše uvedené podmínky hodnocení se členové sportovní „programové“ 
komise shodli na návrhu programové podpory I – Granty pro jednotlivé žadatelé uvedené 
v příloze č. 1 tohoto zápisu.  
 
Členové sportovní „programové“ komise dále doporučili, aby žádosti č. 17 – Klub Parkison 
Rožnov pod Radhoštěm a č. 27 a 28 – Sváťa Božák ultracyclink byly vzhledem k tomu, že 
nesplňují kritéria pro Program I – Granty, přesunuty do Programu X – Mimořádná podpora a 
rozhodla o nich rada města. 
 
Hlasování členů sportovní „programové“ komise: 
6 – 0 – 0 
 



 
Ad  III. Další jednání sportovní komise se uskuteční dne 13.5..2015 v 16:00 hod. Pozvánka a 
program jednání bude upřesněn. 
 
 
V Rožnově dne 14.4. 2015                                 
 
zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise 
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