
Z Á P I S č. 3 z jednání  
Dotační komise (DK) ze dne 26. 6. 2019  

 

 

 

Přítomni:  předseda komise  Leona Steigerová  
      členové komise    Tomáš Uhlíř     

Nepřítomni:    Josef Kalina, Jana Křivánková, Vendula Poláchová  
garant komise  Jitka Kaňovská 
tajemník:  Vendula Doleželová (omluvena), Iva Peitlová (zástup)  
hosté  Tomáš Vlazlo 

 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Projednání došlých žádostí a návrhy na poskytnutí finančních dotací z rozpočtu města 

na rok 2019 
3. Elektronický portál pro podávání žádostí o dotace 
4. Zpracování návrhu nového transparentního systému rozdělování dotací už pro rok 

2020.  
5. Různé 

 
 

1) Předsedkyně přivítala přítomné a konstatovala, že komise není usnášeníschopná. Pan 
Kalina na místo člena v komisi rezignoval, rada města bude jmenovat nového člena.  
 

2) Bylo konstatováno, že do dnešního dne není registrována žádná žádost o dotaci. 
 

3) Iva Peitlová informovala přítomné, že rada města na svém jednání dne 10.6.2019 
schválila zápis z komise 29.5.2019. Na jednání orgánů města zazněly připomínky k 
systému rozdělování dotací, k dotačním programům a k nastaveným kritériím, 
naopak některými bylo rozdělování dotací označeno jako dobré. Konkrétní návrhy na 
změny v obsahových částech Pravidel a programů nepadly. Rada města neustanovila 
pracovní skupinu na sestavení pravidel a návrhů na dotační programy a uložila 
Dotační komisi připravit návrh nových Pravidel pro rozdělování dotací v co nejkratším 
termínu s tím, že by se na zpracování návrhů měli podílet i zastupitelé města 
 
Následovala diskuze: 
Pan Kubíček na minulém jednání slíbil zaslání návrhu na rozdělování dotací na činnost 
sportovních organizací, který však neposlal.  
Paní Seidlerová poslala návrh, aby systém dotačních aktivit města zpracoval 
externista, této možnosti lze využít na následující období.   
T. Vlazlo upozornil na nutnost zapojení do rozhodování zastupitele např. formou 
bodového hodnocení, případně mimořádného projednávání před řádným 
zastupitelstvem. 
 
Komise se dohodla, že oddělení školství připraví pracovní návrh Zásad pro 
poskytování dotací s vymezením pojmů, se stanovením okruhu žadatelů, se 
stanovením postupů při podávání žádostí, při administraci a vyhodnocování. Do těch 



Zásad zapracuje došlé připomínky a návrhy. Pro rok 2020 budou vyhlášeny 3 dotační 
programy:  
- Dotační program na podporu sociálních služeb – návrh zpracuje OSVZ ve 

spolupráci s J. Křivánkovou. 
- Dotační program na sportovní činnost – návrhy kritérií a vyhodnocování žádostí 

bude přijímat odd. školství do 31.7., podílet se bude předsedkyně komise a měl by 
i nově zvolený člen komise za oblast sportu, osloveny budou i spolky. 

- Dotační program na podporu akcí – návrh kritérií zpracuje V. Poláchová (oblast 
sport) a T. Uhlíř (oblast kultury). 

- Individuální dotace  
Harmonogram projednávání: 
- 31.7.2019 – shromáždění námětů OŠ a OSVZ, zapracování a sjednocení v DK 
- 22.8.2019 – rozeslání návrhů radním a zastupitelům 
- 27.8.2019 – projednávání návrhů DK – zasedací místnost radnice v 15 hodin 
 
Dotační programy musí být vyhlášeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§10a -10d) 

 
4) Další jednání komise se uskuteční v úterý 27.8.2019 v 15 hodin na radnici, pozváni 

budou radní a zastupitelé.  
 

Závěr: 

Dotační komise doporučuje radě města jmenovat nezávislého člena komise za oblast sportu. 

 

  

V Jeseníku 27.6.2019 

 

Zapsala: Iva Peitlová 

          

          

       Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


