
Z Á P I S 
z jednání hodnotitelské komise konané dne 14. 5. 2012 

 

Přítomni:  Ing. Milan Toušek, Miroslav Hrdlička, Ing. Miroslav Šustek, Jarmila Josefíková,  

                  Zdeňka Lonková, Ing. Iva Peitlová – tajemník komise, Bc. Lenka Frenclová - host  

 

Omluveni: Ladislav Trhlík, Roman Peštuka 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2011 

3. Návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města v 2. termínu 2012  

4. Různé 

5. Závěr 

                                                      

1. Předseda Ing. Milan Toušek přivítal přítomné a zahájil jednání komise.  

 

2. Bc. Lenka Frenclová informovala o stavu vyúčtování příspěvků za rok 2011 a uvedla 

konkrétní příjemce příspěvků a problémy spojené s předkládáváním vyúčtování. 

Nejčastějším problémem je nedodržení termínů dodání vyúčtování příspěvků, které je 

však ve smlouvách pro rok 2012 již přesně specifikováno. Komise doporučila rozeslat 

příjemcům důrazné upozornění na dodržování smluv a Pravidel o poskytování příspěvků. 

 

3. Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se 

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

předchozím rokům bylo v 2. termínu podáno více žádostí a požadavky vysoce převyšují 

rozpočtované finanční prostředky zejména v oblasti kultury a sportu. Problémy 

s financování neziskových organizací úzce souvisí s novelou zákona č. 202/1990 Sb. o 

loteriích a jiných podobných hrách a město nemůže plnohodnotně nahradit dotace, které 

před novelou zákona poskytovali provozovatelé. Komise doporučuje radě města 

poskytnutí příspěvků v 2 termínu žadatelům v celkové výši 692 500,- Kč     

 

4. Různé 

4.1. Námět pro hodnotitelskou komisi z jednání zastupitelstva města dne 16.2.2012 

Komise se shodla na nutnosti prověřit potřebnost finančních prostředků z rozpočtu města 

pro neziskové organizace, které jsou dotovány ze státního rozpočtu a různých dotačních 

titulů a doporučuje radě města provést u některých organizací veřejnosprávní kontrolu.  

4.2. V souvislosti s poškozením inventáře města při pořádání kulturní akce na náměstí dne 

30.4.2012, doporučuje komise radě města novelizovat obecně závaznou vyhlášku o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jedná se přesnější vymezení 

zodpovědnosti za poškození včetně sankčních ujednání a systém předávání a přebírání 

veřejného prostranství. 

 

Usnesení: 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města rozdělení finančních příspěvků z 

rozpočtu města pro rok 2012, dle tabulkových příloh. 
 

 

V Jeseníku dne 14.5.2012                                              Ing. Milan Toušek 

Zapsala: Iva Peitlová                                               předseda Hodnotitelské komise v.r. 

                                                           


