
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 1/2015 
 

 

Datum konání:   28.1. 2015 

Místo konání:    zasedací místnost č. 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny – jednání komise se v části programové podpory 

účastnili zastupitelé ustanovení radou města                 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler  - předseda komise  

Program jednání:  I.    Představení členů komise 

 II.  Statut a záměry komise na volební období 2014-2018 

 III. Programová podpora 2015 

 IV. Různé 

                        

 

Ad I. Předseda komise přivítal přítomné účastníky jednání a vyzval jednotlivé členy ke 

stručnému představení své osoby a k informování o své dosavadní činnosti v oblasti sportu. 

 

Ad II. Předseda komise seznámil členy komise s navrhovaným Statutem komise a záměry 

komise na volební období 2014-2018. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že oba materiály 

budou členům komise zaslány e-mailem k prostudování. Hlasování o jejich přijetí proběhne 

na dalším zasedání hodnotící komise dne 5.2.2015. 

 

Ad III. Předseda komise a místostarosta města Ing. Jan Kučera seznámil člen hodnoticí 

komise s filosofii alokace rozdělení částky určené k podpoře sportu ve schváleném rozpočtu 

města mezi jednotlivé programy a způsobu zpracování prvotního návrhu rozdělení podpory 

NNO podle jednotlivých programů. 

 

Posuzování jednotlivých žádosti podle programů podpory: 

 

- Program II. částečná úhrada provozních nákladů nestátních neziskových organizací 

(dále jen (NNO), v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení. 

Na jednání hodnotitelů byli pozváni zástupci NNO žádajících o podporu (FC Rožnov 

a TJ Rožnov), aby blíže specifikovali položky ve své žádosti a podali doplňující 

informace na základě dotazů hodnotitelů. 

Bylo rozhodnuto,že o konečné výši podpory jednotlivým žádajícím NNO bude 

rozhodnuto na dalším zasedání hodnotící komise dne 5.2.2015, až se hodnotitelé blíže 

seznámí s kompletními žádostmi NNO, které jim budou zaslány elektronickou poštou. 

 

- Program III. Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 

Hodnotitelé byli seznámeni s alokací finančních prostředků v tomto programu zvlášť 

na pronájem tělocvičen ve správě škol zřizovaných městem a zvlášť za pronájem 

sportovišť na území města v majetku ostatních subjektů. 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu (dále jen OŠ) předloží 

hodnotitelům na další jednání dne 5.2. 2014  návrh na podporu škol, které mají ve 

správě tělocvičny za období 1-6/2015 podle skutečného počtu hodin, které sportovní 

NNO využívají bezúplatně pro děti a mládež. 

Předseda komise a místostarosta města Ing. Jan Kučera seznámil členy hodnoticí 

komise s návrhem rozdělení této podpory NNO, které si pronajímají sportoviště u 



jiných subjektů. V diskusi byly zodpovězeny dotazy k tomuto návrhu. Bylo 

rozhodnuto, že s k této části podpory hodnotitelé vrátí na svém jednání dne 5.2.2015, 

až se hodnotitelé blíže seznámí s návrhem rozdělení této podpory. 

 

- Program IV. Podpora výkonnostního sportu dětí a mládeže 

Hodnotitelé byli seznámeni s návrhem na rozdělení této podpory mezi žádající NNO. 

V souladu se zásadami pro tento programem byl návrh zpracován podle následujících 

kritérií: 

a) členská základna registrovaných sportujících dětí a mládeže žadatele, 

b) dosažená úroveň soutěží, do kterých jsou mládežnické oddíly zapojeny a docílené 
výsledky na vrcholových republikových a mezinárodních sportovních akcích, 

c) materiálně – technická náročnost sportovních odvětví, 
d) společenský význam sportovního odvětví dle zásad MŠMT s přihlédnutím k jeho 

postavení v rámci sportu v regionu. 
V diskusi byly zodpovězeny dotazy k tomuto návrhu. Bylo rozhodnuto, že s k této 

části podpory hodnotitelé vrátí na svém jednání dne 5.2.2015, až se hodnotitelé blíže 

seznámí s návrhem rozdělení této podpory. 

 

- Program V. Podpora sportu na školách 

Hodnotitelé byli seznámeni s návrhem alokace finančních prostředků pro tento 

program: 

a) na pořízení sportovního materiálu a vybavení škol, dresů mladých sportovců a 

na dopravu na soutěže – 50.000,- Kč, 

b) na úhradu provozních nákladů plavecké školy související s plaveckým 

výcvikem žáků škol – 120.000,- Kč 

c) na nájem ledové plochy zimního stadionu – 650.000,- Kč. 

 

Vedoucí OŠ Dušan Vrážel seznámil hodnotitelé s kritérii pro rozdělení alokovaných 

finančních prostředků:  

ad a)  – počet žáků školské PO, 

ad b) – velikost plaveckých skupin, 

ad c) – počet hodin využití ledové plochy.  

Alokace finančních prostředků pro tento program podle předloženého návrhu byla 

hodnotiteli schválena. 

 

Hlasování  9 - 0 - 0 

 

Ad IV. Bylo dohodnuto, že OŠ zašle hodnotitelům e-mailem následující matriály: 

- status sportovní komise a záměry komise na volební období 2014-2018, 

- tabulku kontaktů na jednotlivé členy komise, 

- žádosti NNO v programu II, 

- skutečnou výši podpory NNO za rok 2014 v programu III. 

 

Další jednání sportovní komise rozšířené o hodnotitele ustanovené radou města pro 

programovou podporu NNO se uskuteční dne 5.2.2015 v 15:00 hod. ve velké zasedací 

místnosti MěÚ. Součástí jednání bude také vyhodnocení podpory NNO v programu I. 

 

 

V Rožnově dne 2.2. 2015                                 

zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise 



          


