
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 7 / 2015 
 
 
Datum konání:   3.11. 2015 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny  

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise 

 
Program jednání:  
 

1) Přímá podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot pro rok 2016 z 
MŠMT v rámci programu VIII 

2) Návrh financování sportu z rozpočtu města pro rok 2016 
3) Programová podpora sportovních organizací působících na území města v roce 

2016 
4) Vyhlášení sportovce roku za rok 2015  
5) Různé 

 
 
Kontrola úkolů z předchozích jednání: 
 
Zápis 6 / úkol 1:  členům komise byly rozeslány podkladové materiály k programové 

podpoře sportu, tak aby je členové měli včas pro další 
projednávání.  

 SPLNĚNO 
 
Zápis 6 / úkol  3:  Členům komise připravit materiály k tomuto bodu jednání  - 

Posouzení zajištění provozu a údržby sportovních zařízení na území 
města prostřednictvím zřízení (založení) servisní organizace (předseda 
komise společně s tajemníkem komise) 
ÚKOL TRVÁ 

 
Zápis 6 / úkol  4:  TJ Rožnov vyvolá jednání se SVČ a případnými zájemci o atletiku
    a připraví vznik oddílu Atletiky. 
 

Předseda TJ informoval, že je po předchozím jednání se SVČ domluven 
na možnosti vzniku a fungování oddílu atletiky pod TJ a z pohledu TJ 
není problém se vznikem nového oddílu. Záleží jak se bude vyvíjet 
situace s potřebami vzhledem k modernizaci ZŠ pod Skalkou 

 
   SPLNĚNO 
 
 
Ad 1: 
 
Tajemník komise Dušan Vrážel předal členům komise informace o chystaném neinvestičním 
dotačním  programu MŠMT – program VIII – organizace sportu ve sportovních klubech. 
Informace doplnil a upřesnil předseda TJ Rožnov Jan Pargač. A vyzval všechny sportovní 
organizace, aby využili možnosti a podaly žádost na MŠMT. 
 
 
 



Ad 2 a 3: 
 
Členům komise byly rozeslány následující pracovní materiály: 

- Návrh zásad poskytování dotací 2016 
- Program P-1 jednorázové aktivity 
- Program P-2 provoz sportovišť 
- Program P-3 pronájem sportovišť 
- Program P-4 výkonnostní sport dětí a mládeže 

 
Tajemník komise informoval členy komise o předpokládané výši finančních prostředků na 
podporu sportu pro rok 2016 z rozpočtu města a jejich rozdělení do jednotlivých oblastí 
podpory sportu. (Viz. Tabulka v příloze) 

Komise dále projednávala rozdělení finančních prostředků a konstatovala, že navýšení o 
300tis. Kč je krokem vpřed, ale s odkazem na předchozí jednání a zpracovanou a schválenou 
„ Koncepci sportu a jeho financování v Rožnově pod Radhoštěm“ rovněž poukázala na to, že 
sport se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, především pro děti a mládež 
a provoz a obnovu sportovních zařízení vybudovaných v Rožnově. Schválená koncepce 
rozvoje sportu na území města počítá s cílovým optimálním stavem podpory sportu na území 
města - s neinvestičními finančními prostředky ve výši 6,9 mil. Kč, alokovanými do 
jednotlivých oblastí programové podpory, (vyjma prostředků pro zabezpečení provozu 
zimního stadionu a krytého bazénu s letním koupalištěm). Na základě zkušeností 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. 

USNESENÍ č.1: 
Komise schválila rozdělení finančních prostředků (dle přiložené tabulky) a zároveň 
doporučuje 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: 5 – 0 - 0 

Tajemník předal informace o obecných zásadách a zásadách pro jednotlivé programové 
podpory.  
 
USNESENÍ č.2: 
Komise navrhuje nahradit v zásadách Programu I, čl. I, bod 4 „přípravy“ za 
„Organizační přípravy“. (v současném znění může být pochopeno jako „sportovní 
příprava“).  
Komise nemá jiných připomínek k navrhovaným Zásadám.  
 

Hlasování: 5 – 0 - 0 

 
Ad 4: 
 
Členům komise byla zaslána Výzva k předkládání nominací na vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za dosažené sportovní výsledky v roce 2015. 
 
Komise bere na vědomí a nemá námitek k obsahu. 



Ad 5 
 

1) Fotbalgolfové hřiště 
Zdeněk Spáčil a Tomáš Neuman představili na komisi nově vznikající odvětví FotbalGolf a 
obrací se na město s požadavkem vhodné lokality pro provozování této aktivity. Pro tuto 
aktivitu potřebují plochu 3-5ha, v ideálním případě do výpůjčky klubu, který se bude o 
lokalitu starat. Pro jejich aktivity se panu Spáčilovi a panu Neumanovi jeví vhodná lokalita 
horního parku. Po získání informací od představitelů Fotbalgolfu a po prodiskutování situace 
komise vidí tuto aktivitu jako volnočasovou, nikoliv jako sportovní odvětví a 
 
USNESENÍ č.3: 
Komise nebrání vzniku této nové volnočasové aktivitě. Lokalitu parku vidí jako 
nevhodnou a doporučuje aktivity směřovat na jiné lokality. 
 
Hlasování: 5 – 0 - 0 
 

 
2) Výročí města v r. 2017 

Předseda komise předal informace o záměru vzniku programové komise na přípravu výročí 
města, které bude v r. 2017. Protože je sport neodmyslitelnou součástí dění města, měla by 
mít programová komise zástupce z oblasti sportu.  
 
USNESENÍ č.4: 
Komise navrhuje za sportovní prostředí Miloše Janoška a Jana Pargače. 

Hlasování: 5 – 0 - 0 

 
3) požadavek rodiny Dvořáčků 

 
Komise na svém jednání konaném dne 13.5.2015 doporučila odhalit pamětní desku ke 100. 
výročí narození pana Jaroslava Dvořáčka. Dle informací z jednání místostarosty J. Kučery 
s panem Dvořáčkem a předchozího jednání komise dospěla k závěru: 
 
USNESENÍ č.5: 
Komise navrhuje Radě města vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města na 
vytvoření pamětní desky. Komise navrhuje umístění na letním koupališti, případně u 
krytého bazénu.  

Hlasování: 5 – 0 - 0 

 

V Rožnově dne 5.11. 2015 

zapsal: Mgr. Jan Fiedler - předseda komise 
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