
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 23.1.2014 

 

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

Ing. Miroslav Šustek, Jarmila Josefíková, Ladislav Trhlík, Ing. Iva Peitlová – tajemník  

 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení – informace o celkových částkách k rozdělení 

2. Rezignace člena – předsedy hodnotitelské komise  

3. Informace o návštěvě v NNO Darmoděj o.s. 

4. Rozdělení finančních příspěvků pro NNO pro rok 2014 

a) na činnost v sociální oblasti (dle Pravidel část A) 

b) na činnost v oblasti kultura, sport a ostatní (dle Pravidel část A) 

c) na akce do 20 tis. (dle Pravidel část B) 

5. Různé 

6. Závěr 

 

                                                      

1. Úvodem předseda Ing. Milan Toušek přivítal přítomné a zahájil jednání komise. Pro rok 

2014 jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 906 tis. Kč.    

 

2. Ing. Milan Toušek informoval o své rezignaci na předsedu i člena hodnotitelské komise.  

 

3. Dne 21.1.2014 navštívili někteří členové hodnotitelské komise neziskovou organizaci 

Darmoděj o.s., aby se seznámili s činností a službami, které o.s. poskytuje. Diskutovali 

s pracovníky v NZDM 4.lístek (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), s pracovníky K-

centra i dalšími a prohlédli si prostory, ve kterých o.s. pracuje.    

 

4. Návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2014.  

Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se 

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

 

a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel 12 žádostí na částku 2 788 tis. Kč. 

Komise navrhuje radě města poskytnout příspěvky na činnost (dle části A 

Pravidel) ve výši 1 2002 tis. Kč . V případě o.s. Darmoděj by měl být příspěvek 

zaslán na účet až po vrácení zapůjčené částky (v případě schválení ZM).  

 

b) V oblasti sportu a kultury části A (na činnost) bylo podáno 27 žádostí na 4 022 tis. 

Kč, komise navrhuje schválit příspěvky ve výši 2 019 tis. Kč. Komise rovněž 

doporučuje poskytnout příspěvek organizacím pracujícím s dětmi a mládež přesto, 

že nemají sídlo ve městě Jeseník (v rozporu s Pravidly – Žadatel musí mít sídlo ve 

městě Jeseník popřípadě prokazatelně vykonávat činnosti v sociální oblasti pro 

občany města). Jedná se o: AC Gamaspol Jeseník, FBK Jeseník (florbal) se sídlem 

v České Vsi  a Plavecký oddíl Jeseník, Moto klub Lipová se sídlem v Lipové 

lázních. 

 

c) Na jednorázové akce  v oblasti sportu a kultury bylo podáno 38 žádostí na částku 

705 tis. Kč, komise doporučuje poskytnutí příspěvků ve výši 301 400 Kč (20 

žádostí).  

 



 

5. Různé 

Komise stanovila další termín jednání na květen 2014, kdy bude posuzovat žádosti  na 

akce podané v termínu do 30.4.2014. 

 

6. Závěr. Poděkování za dlouholetou práci v komisi Ing. Milanu Touškovi. 

 

 

Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout příspěvky na činnost i 

organizacím, které pracující s dětmi a mládeží, ale nemají sídlo ve městě Jeseník. 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města rozdělení finančních příspěvků              

z rozpočtu města pro rok 2014, dle tabulkových příloh.  
 

 

 

 

V Jeseníku dne 23. 1. 2014                                                           Ing. Milan Toušek v.r. 

Zapsala: Ing. Iva Peitlová                                                   předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             


