
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 11.10.2017 
 

 
 

Přítomni členové:    Ing. Josef Kalina, Libor Dobiáš, Bc. Tomáš Uhlíř, Vendula Sukupová,  

Mgr. Leona Steigerová 

 

Hosté: Ing. Iva Peitlová, Bohumila Ptáčková, Vendula Doleželová  

 

Program jednání: 
- Zahájení 

- Vyhodnocení individuálních žádostí o dotaci podaných k 30.9.2017 

- Připomínky a návrhy zastupitelů a komise k : 

- Pravidlům pro poskytování dotací pro rok 2018 

- Dotační program na podporu sportu 2018 

- Dotační program na podporu jednorázových akcí 2018 

- Dotační program na podporu sociálních služeb 2018 

- Různé  

 

                                                   

1. Předseda Ing. Josef Kalina přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Na dnešním 

jednání jsou hodnoceny individuální žádosti podané do 30.9.2017. Celkem zůstává 

k rozdělení 135 000,- Kč. 

 

2. V termínu do 30.9.2017 byly doručeny 4 individuální žádosti v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací z rozpočtu města. Dále dopis se žádostí o podporu celoročního provozu 

kluziště v Priessnitzových léčebných lázních. Žádost již byla podána v 1. kole příjmu 

žádostí pro rok 2017 a z důvodu nesouladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 

města nebyla podpořena. Dopis se žádostí bude postoupen k projednání přímo radě města 

s doporučením vyvolat jednání vedení města a lázní o dalším fungování kluziště, o výběru 

parkovného a vstupného. Dále byla projednávána žádost Domova Jistoty p.o., která žádala 

na mzdové náklady pro podporu klienta s trvalým bydlištěm v městě Jeseníku, žádost o 

změnu trvalého bydliště město odmítlo. OSVZ zjistí důvod.    

FK požádal o dotaci na pokrytí části nákladů na divizi – podzimní část sezóny 2017/2018 

muži.   

Komise doporučuje podpořit 3 žádosti v celkové výši 135 000,- Kč (SH ČMS – Okresní 

sdružení hasičů Jeseník 12 000,- Kč, Spolek přátel umění, Jeseník 45 000,- Kč a zůstatek 

FK Jeseník 78 000,- Kč). V případě doporučení vyšší dotace pro FK musí být navýšen 

rozpočet na dotace 2017.  

  

3. Dále byly posuzovány návrhy na změny ve stávajících Dotačních programech a v 

Pravidlech pro poskytování dotací pro nadcházející rok 2018 zaslané zastupitelům města a 

hodnotitelské komisi. Odsouhlasené změny byly zapracovány a budou předloženy ke 

schválení v orgánech města. 

 

  

Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout dotace z rozpočtu města těmto 

žadatelů v částkách: SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Jeseník 12 000,- Kč, Spolek 

přátel umění, Jeseník 45 000,- Kč, FK Jeseník 78 000,- Kč .  



 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města schválit Pravidla pro poskytování dotací 

z rozpočtu města na rok 2018 a předložené Dotační programy.  

 

V Jeseníku dne 11.10.2017                                                          

                                                                                                  Ing. Josef Kalina v.r. 

Zapsala: Vendula Doleželová                                                předseda Hodnotitelské komise                                                                             


