
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 6 / 2015 
 
 
Datum konání:   17.8. 2015 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny  

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise 

 
Program jednání:  
 

1) Návrh financování sportu z rozpočtu města pro rok 2016 
2) Programová podpora sportovních organizací působících na území města v roce 2016 
3) Posouzení zajištění provozu a údržby sportovních zařízení na území města 

prostřednictvím zřízení (založení) servisní organizace 
4) Projekt rekonstrukce venkovního sportovního areálu při ZŠ Pod Skalkou 

  
 
Ad 1 a 2: 
 
Tajemník komise Dušan Vrážel předal členům komise informace o chystaných změnách pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm od 1.1.2016 v návaznosti na 
novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Seznámil členy komise se zněním připravovaných „dotačních“ zásad 
města a připravované programové podpoře pro oblast sportu. Upozornil, že o podporu sportu 
bude možno v souladu s uvedenou novelou zákona možnost žádat i na základě individuálních 
žádostí a v rozpočtu je nutno s tím počítat. 
 
Členové komise diskutovali zejména o navrhovaných kritériích pro dotační program I – 
jednorázové akce a aktivity pro oblast sportu a komise se shodla, že kritéria nesmí způsobit 
zvýšenou administrativu, přesto musí být jasná a transparentní.  
Komise se shodla, že se k zásadám a ke kritériím dotačního programu I vrátí na dalším 
jednání, jakmile budou mít členové veškeré doplněné podklady k dispozici. 
 
 
Komise doporučuje: 
 Aby vytvořená hodnotící kritéria byla jasná, transparentní, relevantní, srozumitelná, a 

aby nezpůsobila zvýšenou administrativu 
 aby jejich výčtem nevzniklo zbytečné zatížení při zpracování žádostí 
 aby členové získali o projednávané problematice více informací a podkladů 
 vrátit se k projednání programové podpory sportu z rozpočtu města, zásadám a 

k hodnotícím kritériím na příští schůzi 
 
Úkol 1:   ing. Dušan Vrážel rozešle co nejdříve členům komise veškeré zásady  
                k programové podpoře sportu z rozpočtu města  včetně doposud navržených   
                změn a doplnění a harmonogram výzvy, předložení žádostí, hodnocení a   
                termínů distribuce finanční  podpory sportovním organizacím    
Úkol 2:   členové komise předloží své návrhy a připomínky k zásadám a hodnotícím  
                kriteriím do příštího jednání komise 
 
Komise odsouhlasila ponechat v zásadách max. 70% podporu. 



Tajemník komise dále informoval o návrhu vyčlenění finančních prostředků na podporu 
sportu pro rok 2016 do rozpočtu města a o návrhu jejich alokace na jednotlivé dotační 
programy. V rozpočtu města pro rok 2015 byla zastupitelstvem schválena podpora sportu ve 
výši 5,0 mil. Kč a po započtení zajištění ledu pro děti a mládež ve výši 3,3 mil. Kč pak 
celkem ve výši 8,3 mil. Kč. Tajemník komise informoval, že v návrhu rozpočtu pro rok 2016 
se počítá s navýšením podpory sportu o 0,3 mil. Kč, tj. celkem na 8,6 mil. Kč. Komise 
projednávala rozdělení a výši finančních prostředků podpory pro sport pro rok 2016. Komise 
konstatovala, že sport dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, především 
pro děti a mládež. Komise dále konstatovala, že ve schválené koncepci rozvoje sportu na 
území města se počítá s cílovým optimálním stavem podpory sportu na území města ve výši 
6,9, mil. Kč, bez prostředků pro zabezpečení provozu zimního stadionu. Z předchozího 
období se při rozdělování finanční podpory komisi potvrdilo, že tato výše je pro sport 
nezbytná a měla by být i pro rozvoj sportu na území města i trvale udržitelná. 

Komise navrhuje Radě města navýšení finanční podpory do oblasti sportu na 6,9 mil. Kč 
dle návrhu obsaženém ve schválené Koncepci financování sportu a jeho rozvoje na 
území města.  

Hlasování: 

6 – 0 - 0 

 
 
 
Ad 3 
 
Na území města jsou v současnosti (vyjma soukromých, komerčních zařízení) provozována 
následující sportovní zařízení: 

- Zimní stadion (Komerční domy s.r.o.) 
- Krytý bazén a koupaliště (Krytý bazén s.r.o.) 
- Sokolovna, můstky, Stadion  (TJ Rožnov) 
- Fotbalové hřiště (FC Rožnov) 

 
Z Koncepce rozvoje sportu a jeho financování na území města vychází i varianta a posouzení 
vzniku příspěvkové organizace města „Správa sportovních zařízení a sportovních služeb 
města Rožnova“. Místostarosta J. Kučera navrhuje „Rožnovská sportovní“. Smyslem je 
zachování provozu, zajištění obnovy, případně rozšíření sportovní infrastruktury na území 
města.  
Již v minulosti došlo k převodu části majetku TJ Rožnov p.R. na město  - zimní stadión, krytý 
bazén, letní koupaliště, aby byl zachován jejich provoz. Vznikl však velký nepoměr, který 
nadále přetrvává, mezi financováním sportovních zařízení ve vlastnictví města a ostatních 
sportovních organizací. Pro sjednocení podmínek vznikla pracovní skupina pro převod 
majetku TJ na město.  
  
Pracovní skupina pracovala téměř dva roky. Pracovní skupina však nedospěla k žádnému 
konkrétnímu výsledeku, protože není ujasněna legislativa a financování sportu v rámci ČR. 
Proto tato komise doporučovala vyčkat na vyjasnění situace.  
Poslední výstup a zpráva o činnosti pracovní skupiny byla projednána dne 20.8.2014.  
 



Protože komise nemá dostatečné množství informací k tomuto projednávanému bodu 
jednání, komise doporučuje:  
 Komise se vrátí k tomuto bodu jednání po prostudování analytických a podkladových 

materiálů, informací a výstupů z dřívějších jednání orgánů města, pracovní skupiny a 
orgánů TJ Rožnov pod Radhoštěm.  

 
Úkol 3:  Členům komise připraví materiály k tomuto bodu jednání předseda komise  
               společně s tajemníkem komise. 
 
 
 
 
Ad 4 
 
Na předchozím jednání komise posuzovala Dispoziční řešení modernizace sportoviště ZŠ 
Pod Skalkou s Charakteristikou a problematikou rekonstrukce sportovního areálu ZŠ 
Pod Skalkou. 
Komise doporučuje aktualizovat záměr dle připomínek a výstupů z předchozího jednání (viz. 
Zápis z 13.5.) 
 
 
Pro další postup nezbytný pro možnost čerpání finančních prostředků na tento záměr z 
investičního programu MŠMT je nutný vznik oddílu Atletiky. Ten může vzniknout v rámci TJ 
Rožnov p.R. Teprve pak bude možné projednat záměr a možnosti s Atletickým svazem. 
 
Úkol 4: TJ Rožnov vyvolá jednání se SVČ a případnými zájemci o atletiku a 
   připraví vznik oddílu Atletiky. 
 
 
 
 
Příští datum zasedání komise bude upřesněno podle ukončení jednání o konečném znění 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm s právním 
odborem MěÚ. 
 

V Rožnově dne 24.8. 2015 

zapsal: Mgr. Jan Fiedler - předseda komise 
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