
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 11.10.2016 
 

 
 

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

Mgr. Leona Steigerová 

 

Hosté: Mgr. Petr Procházka, Ing. Iva Peitlová, Bohumila Ptáčková, Zdeňka Šmerdová  

 

Program jednání: 
- Zahájení 

- Vyhodnocení individuálních žádostí o dotaci podaných k 30.9.2016 

- Připomínky a návrhy zastupitelů a komise k : 

- Pravidlům pro poskytování dotací pro rok 2017 

- Dotační program na podporu sportu 2017 

- Dotační program na podporu jednorázových akcí 2017 

- Dotační program na podporu sociálních služeb 2017 

- Různé  

 

                                                   

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

jednání jsou hodnoceny individuální žádosti podané do 30.9.2016. 

 

2. V termínu do 30.9.2016 byly doručeny 3 individuální žádosti v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací z rozpočtu města. Dále žádost na opravu motoru letadla, která nebyla 

komisí hodnocena z důvodu nesouladu s Pravidly (nejedná se o neinvestiční dotaci) a 

bude postoupena k projednání přímo radě města. Dále byla vyřazena žádost o změnu 

účelu použití dotace, kdy žadatel obdržel dotaci v rámci Dotačního programu na podporu 

jednorázových akcí, ale z důvodu nekonání akce žádá o souhlas s použitím na činnost.    

Komise doporučuje podpořit 2 žádosti v celkové výši 106 800,- Kč (Spolek přátel umění 

Jeseník 96.800,- Kč, Paraklub Jeseník z.s. 10.000,- Kč). 

  

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

Pravidlech pro poskytování dotací pro nadcházející rok 2017 zaslané zastupitelům města a 

hodnotitelské komisi. Odsouhlasené změny byly zapracovány a budou předloženy ke 

schválení radě města Jeseníku. 

 

  

Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout dotace z rozpočtu města  na 

rok 2016 těmto žadatelů v částkách: Spolek přátel umění Jeseník 96.800,- Kč, Paraklub 

Jeseník z.s. 10.000,- Kč. 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města schválit předložené Dotační programy a 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2017 

 

V Jeseníku dne 12.10.2016                                                          

                                                                                                  Ing. Josef Kalina v.r. 

Zapsala: Zdeňka Šmerdová                                                předseda Hodnotitelské komise                                                                             


