
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 22.5.2014 

 

Přítomni:    Ing. Josef Kallina, Roman Peštuka, Zdeňka Lonková, Miroslav Hrdlička,  

Jarmila Josefíková, Ladislav Trhlík, Ing. Miroslav Šustek – členové 

Ing. Iva Peitlová, Zdeňka Šmerdová  

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení – informace o celkové částce k rozdělení 

2. Rozdělení finančních příspěvků pro NNO pro rok 2014 

-  na akce do 20 tis. a projekty (dle Pravidel část B) 

-  na činnost TJ Sokol Jeseník (dle Pravidel část A) 

3. Kontrola vyúčtování příspěvků za rok 2013 

      4.    Převod správy a údržby sportovního areálu na Fotbalový klub 

      5.    Závěr 

 

                                                      

1. Úvodem předseda Ladislav Trhlík přivítal přítomné a zahájil jednání komise. Pro 2. kolo 

rok 2014 jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 330 793 Kč.    

 

2. Návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2014 pro 2. kolo. 

Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se 

seznámili s obsahem a s návrhy odborů na přidělení finančních prostředků. 

 

a) Na jednorázový příspěvek dle části B Pravidel (na akce a dofinancování projektu) 

bylo podáno 31 žádostí v celkové požadované výši 628 300 Kč, komise navrhuje 

schválit příspěvky ve výši 243 tis. Kč.  

 

b) Na činnost žádala v mimořádném termínu TJ Sokol Jeseník na nájem tělocvičny 

ZŠ Jeseník na Průchodní ulici ve výši 10 000 Kč, komise doporučuje poskytnutí 

příspěvků ve výši 8 000 Kč.  

 

3. Komise byla seznámena s výsledkem kontrol vyúčtování příslušnými útvary a 

kontrolním výborem. Vyúčtování předložená jednotlivými příjemci jsou bez závad. 

V případě nedodání všech požadovaných dokladů, byly tyto na vyžádání příslušných 

útvarů doplněny a spisy jsou tak úplné. 

 

4. Ing. Iva Peitlová informovala komisi o žádosti Fotbalového klubu o převod správy a 

údržby sportovního areálu. Zastupitelstvo města uložilo radě města připravit k 1.7.2014 

převod správy a údržby sportovního areálu fotbalových hřišť na Dukelské ul. 

z příspěvkové organizace Správa majetku města Jeseník (SMMJ) na Fotbalový klub 

Jeseník. Částka určená na správu a údržbu je vyčíslena na 570 tis. Kč. Tyto prostředky 

budou převedeny z rozpočtu příspěvkové organizace SMMJ na ORJ 16 a poskytnuty 

formou příspěvku Fotbalovému klubu, který tyto finanční prostředky bude vyúčtovávat 

v termínu dle smlouvy.  

 

5. Závěrem předseda komise poděkoval všem přítomných a ukončil jednání.  

   

 

 



Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města rozdělení finančních příspěvků z 

rozpočtu města v 2. termínu roku 2014 žadatelům, dle tabulkových příloh.  
 

 

 

V Jeseníku dne 22.5. 2014                                                           Ladislav Trhlík v.r. 

Zapsala: Zdeňka Šmerdová                                                       předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             

 


