
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 19. 1. 2012 

 

Přítomni:       Ing. Milan Toušek, Miroslav Hrdlička, Roman Peštuka, Zdeňka Lonková,  

Ing. Miroslav Šustek, Jarmila Josefíková, Bc. Iva Peitlová – tajemník komise,  

Mgr. Jiří Kovalčík - host 

 

Omluveni: Ladislav Trhlík 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2012  

- na činnost dle části A Pravidel a dle části B na akce a projekty   

a) oblast sociální 

b)  oblast ţivotního prostředí 

c) sport, kultura, ostatní 

3. Plán činnosti komise na rok 2012 

4. Závěr 

 

                                                      

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

 

2. Návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2012  

Členové komise obdrţeli elektronické ţádosti před jednáním komise a podrobně se 

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

 

a) Mgr. Jiří Kovalčík seznámil komisi s postupem při posuzování ţádostí v sociální 

oblasti. Uvedl, ţe návrhy odboru projednala komise pro rodinu a sociální věci. 

Odbor sociálních věcí obdrţel ţádosti na 1 738 000,- Kč (13 ţadatelů), dle 

rozpočtu na rok 2012 můţe být rozděleno 1 313 000,- Kč. Vzhledem k pozdnímu 

termínu podání byly vyřazeny ţádostí třech organizací, které budou posuzovány 

v květnu 2012.  

 

b) Oblast ţivotního prostředí  - odbor ŢP obdrţel tři ţádosti o příspěvek a navrhuje 

poskytnutí příspěvku ţadatelům Ekojoga a Hnutí Brontosaurus. Členy komise bylo 

zjištěno, ţe Hnutí Brontosaurus nesplňuje podmínky pro poskytnutí příspěvků na 

rok 2012 dle Pravidel o poskytování příspěvků z rozpočtu města. Ţádost byla 

vyřazena. 

 

c) V oblasti sportu a kultury bylo podáno 57 ţádostí na částku 4 617 300,- Kč. 

Vzhledem k částce určené na příspěvky v této oblasti bylo posuzování velmi 

obtíţné. Po dlouhé diskuzi se komise shodla na návrhu, který předkládá radě 

města, a to poskytnutí 39 příspěvků ve výši 1 758 000,- Kč. 

 

 



 

3. Plán činnosti na rok 2012  

Hodnotitelská komise má plán činnosti jasně dán rozhodnutím rady města v souladu 

s Pravidly o poskytování příspěvků z rozpočtu města, proto jako jiné komise tento 

nesestavuje. Komise se sejde v květnu a zpracuje návrhy na poskytnutí příspěvků 

v druhém termínu. Pouze v případě ţádostí v mimořádných termínech, bude komise tyto 

projednávat. 

 

4. Závěr 

Další jednání hodnotitelské komise se uskuteční v květnu 2012, na programu bude 

vyhodnocení ţádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v 2. termínu.  

 

 

Usnesení: 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města rozdělení finančních příspěvků z 

rozpočtu města pro rok 2012, dle tabulkových příloh.  
 

 

 

 

V Jeseníku dne 19. 1. 2012                                              Ing. Milan Toušek 

Zapsala: Iva Peitlová                                               předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             


