
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 5/2015 
 
 
Datum konání:   13.5. 2015 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny  

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise 

 
Program jednání:   

1) Modernizace sportoviště ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm 
2) Celoroční využití zimního stadiónu 
3) Optimalizace využití sportovních hal a tělocvičen v Rožnově p.R., 
4) Koordinace sportovních aktivit pro děti – Středisko volného času a oddíly 

sportovních sdružení (spolků), 
5) Různé 

 
Ad 1 
 
Členové komise obdrželi k tomuto bodu jednání Dispoziční řešení modernizace sportoviště 
ZŠ Pod Skalkou  s Charakteristikou a problematikou rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ Pod Skalkou. Komise se zabývala: 

a) posouzením současné studie,  

b) potřebami a následným využitím modernizovaného sportoviště,  
c) problematikou financování. 

Komise doporučuje: 
 doplnit dispoziční řešení o sportoviště pro street workout ( do levého horního rohu)  

Street workout je druh cvičení, u kterého se cvičí s vlastní vahou těla hlavně na 
venkovních hřištích.  

 doplnit dispoziční řešení o „sektor“ hodu oštěpem a disku v prostoru označeném 
ve studii jako „G“. 

 sociální zázemí umístit v nejbližší možné vzdálenosti sportoviště (hřiště) 
 hřiště označené ve studii jako „C“ zaměřit  na využití basketbalu a nohejbalu 
 zvážit sjednocení  optimálního druhu povrchu na všechna hřiště, který bude 

vyhovovat sportovním odvětvím umístěných na hřištích- malá kopaná, basketbal, 
tenis, házená, mini házená, nohejbal. Jako nevhodný povrch se jeví uvažovaná 
varianta s umělou trávou s pískem. 

 zvážit použití jednotné barvy na ploše hřišť s vyznačením čáry pro uvedená 
sportovní odvětví 

 oplocení hřiště ve výši 4 m použít jen za brankovými čárami v šířce hřiště. Za 
postranními čárami, v délce hřiště použít nízké plůtky s možností zavěšení 
shrnovacích závěsných záchytných sítí.  Připravit možnost oddělit dvě 
házenkářská hřiště shrnovací sítí. 

 
 
 
 



Financování rekonstrukce: 
Určitá možnost existuje z programu MŠMT 133510 – obnova materiálně technické 
základny ve sportu. Je však zapotřebí se detailně seznámit  s dokumentem „Státní 
podpora sportu pro rok 2015“ projednaným poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 
pod č.j. MŠMT-27422/2014. Tento  zůstává neměnný i pro následná období.  
1) Podle stávající platné metodiky jsou městům a obcím a jimi zřízeným organizacím ve 100 

% vlastnictví (pouze příspěvkové a rozpočtové organizace) dotace v rámci investičních 
programů MŠMT poskytovány pouze výjimečně a za následujících podmínek: 
- dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která již využívají na základě 

smluv o využívání sportovišť s existující NNO (spolky), 
- smlouvy o využívání sportovišť s NNO(spolky) musí být uzavřeny na dobu 

minimálně 10 let po dokončení dotované akce. 
2) Z IROP Specifický cíl 2.4 – infrastruktura pro vzdělávání (období 2014-20) nelze 

podpořit rekonstrukci tělocvičen a sportovních areálů škol. 
3) Nejsou známé podmínky pro investiční programy pro sportovní infrastrukturu hrazené 

z MŠMT pro rok 2016, čeká se na nový zákon o sportu. 
4) V současném období proto nelze rozhodnout, zda žádost o případnou podporu z MŠMT 

na rekonstrukci areálu má podat přímo město nebo ZŠ Pod Skalkou, popřípadě NNO 
(spolek),  

5) Je nutno hledat taky možnost financování rekonstrukce z některých programů 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na období 2014/-20. 

 
Komise doporučuje: 
 projednat záměr modernizace sportoviště s atletickým svazem – parametry pro 

pořádání soutěží, vhodnost pro sportovní přípravu atletických disciplín a rozvoj 
atletiky 

 současně požádat o doporučení záměru modernizace sportoviště basketbalový 
svaz a svaz házené  

 iniciovat vznik atletického klubu – NNO, který bude nositelem rozvoje atletiky ve 
městě. V současné době neexistuje  v Rožnově p.R. NNO – atletický klub. Bude-li 
žádost uplatňována prostřednictvím atletického svazu, měl by pravděpodobně 
takovýto klub vzniknout. 

 realizovat  rekonstrukci v jednom celku (realizace na etapy není vhodná), 
    
 
Ad 2 
 
Po rekonstrukci povrchu ledové plochy bude k dispozici využitelnost zimního stadiónu od 
dubna do konce srpna pro různé aktivity. Zimní stadion jen malá okna a v denní době tak není 
dostatečný přísun přírodního denního osvětlení.  
 
Komise doporučuje: 
 zjistit nejprve ekonomickou výhodnost využití těchto prostor v uvedeném období 

(tajemník komise bude kontaktovat Komerční domy a zjistí, kolik stojí 1 hodina 
svícení na stadionu) 

 následně  se věnovat možnostmi  a potřebám využitelnosti ZS v uvedeném období 
pro potřeby školní TV, organizovaného i neorganizovaného sportu, případně 
jiným aktivitám.  

 
 



Ad 3 
 
K řešení optimalizace je potřeba vyžádat rozvrhy využití jednotlivých tělocvičen ZŠ a SŠ. 
Dále je potřeba zjistit přesné rozměry tělocvičen a definovat jejich možné využití, pro jaké 
aktivity jsou vhodné. 
 
Ad 4  

Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm funguje od roku 1979. Předmětem  
činnosti je poskytování zájmových aktivit ve formách pravidelných kroužků, 
příležitostných a spontánních akcí, táborů, výukových programů, akcí na klíč, soutěží apod. 
SVČ je příspěvkovou organizací města. 

Pro sportovní aktivity dětí existují při SVČ oddělení.: 

• Pohybové studio Duha 
• Sport, cizí jazyky 

Volnočasové aktivity v oblasti sportovních kroužků jsou zaměřeny  na atletiku a  míčové hry,  
gymnastiku a míčové hry, základní a zdokonalovací plavání, kopanou, házenou a basketbal, 
běžecké lyžování a biatlon, cvičení pro kluky a holky MŠ. Nově jsou zařazeny lezecký 
kroužek, triatlon a in line bruslení. Tyto volnočasové aktivity jsou uskutečňovány na krytém 
bazénu v tělocvičnách ZŠ Pod Skalkou, ZŠ 5. Května a  na jejich venkovních hřištích.   

Organizovaný sport se datuje v Rožnově pod Radhoštěm od roku 1890. V současné době 
působí ve městě 32 sportovních organizací – spolků, jejichž předmětem  hlavní činnosti  
je zpravidla: 

a)  provozování sportu a obdobné činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizují a vytvářejí pro ni 
materiální a tréninkové podmínky. 

b) vytváření široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

c) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní 
nebo užívají, 

d) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních 
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, 

e) hájení zájmů svých členů, za tím účelem spolupracují s orgány státní správy a 
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťování v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  
g) dalšími formami své činnosti napomáhají rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a 
osvětovou činností. 

Spolky se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat do veřejného rejstříku, který 
vedou příslušné rejstříkové soudy. 
 
 
Komise konstatuje: 
 Spolupráce mezi SVČ a sportovními spolky a celková situace byla v komisi 

prodiskutována a nyní k ní nejsou vysloveny žádné námitky. 



 
Ad 5 
 

- předseda komise informoval, že pan Slezák na své členství v komisi rezignoval. Na 
příštím zasedání komise budou probrány možné nominace na tuto funkci. 
 

- požadavek rodiny Dvořáčků o přejmenování letního koupaliště -  do příštího zasedání 
komise budou zaslány členům podrobnější informace k této záležitosti.                 
Nyní komise nezastává názor, že je nezbytné koupaliště přejmenovat. Doporučuje 
odhalit pamětní desku ke 100. výročí narození pana Jaroslava Dvořáčka. Forma 
a umístění desky bude na komisi ještě prodiskutována, 

 
- příští jednání se bude zabývat úpravou Zásad na podporu činnosti nestátních 

neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města. K tomuto 
bodu jednání  předloží členové komise  své  pozměňující návrhy. 

 
 
Příští jednáni komise se uskuteční 29. června v 16:00 hod.v malé zasedací místnosti na 
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 
Zapsala: Lucie Vančurová 
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