Z Á P I S č. 2 z jednání
Dotační komise ze dne 29.5.2019

Přítomni:

předseda komise
členové komise

Omluven:
garant komise
tajemník
hosté

Leona Steigerová
Tomáš Uhlíř
Vendula Poláchová
Jana Křivánková
Josef Kalina (omluven)
Jitka Kaňovská
Vendula Doleželová
Václav Urban, Iva Peitlová, Martina Seidlerová, Petr
Kubíček

Program:
1. Úvod
2. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2019
a) Vyhodnocení žádostí v Dotačním programu na akce – 2. kolo 2019
b) Vyhodnocení individuálních žádostí o dotace podaných do 30.4.2019
3. Připomínky k systému rozdělování dotací z rozpočtu města, k dotačním programům,
k nastaveným kritériím, návrhy na změny, revize jednotlivých obsahových části
programů a popřípadě návrh na jejich aktualizaci.
1) Jednání bylo zahájeno předsedkyní komise Leonou Steigerovou, která přivítala přítomné a
konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Komise schválila program jednání a
vyslovila souhlas s účastí hostů. Iva Peitlová informovala, že pro 2. kolo žádostí
v Dotačním programu na podporu akcí pro rok 2019 zůstalo k rozdělení 345 tis. Kč a
zůstatek v rozpočtu města na individuální žádosti je ve výši 244 tis. Kč.
2) Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se
seznámili s obsahem a s návrhy odborů na přidělení finančních prostředků.
Komise postupně projednala celkem 17 žádostí s požadavkem na 729 905,- Kč. Komise
doporučuje Radě města podpořit 16 žadatelů vč. individuálních žádostí a poskytnout
dotace ve výši 368 000,- Kč. Žadatel ATEX spol. s.r.o. nebude podpořen z důvodu, že se
jedná o obchodní společnost.

Dotační program na podporu projektu - akce na rok 2019
poř. č.

Žadatel

Akce - Projekt (P)

výše
požadovaného
příspěvku

Návrh komise

1

Sudetikus, z.s.

Park žije! Divadlo a muzikál

20 000

16 000

2

Českobratrská církev evangelická

Adventní koncerty 2019

20 000

16 000

3

eSeNBáci z.s.

Šumná jízda 2019

20 000

16 000

4

Ekojóga ČR, z.s.

Realizace letního tábora pro děti ze
soc.znevýhodněného prostředí

27 000

20 000

5

IPA, sekce ČR, z.s. - územní skupina
Táhneme za jeden provaz
č.221, Jeseník

20 000

16 000

6

ARPZPD v ČR, z.s. - Klub Jeseník

Celodenní program pro rodiny s
handicpa.dětmi na chatě v Lipové

20 000

11 000

7

Klub vodáků Jeseník, z.s.

Vodácké putovní tábory na Lužnici

20 000

20 000

8

Okresní agrární komora Jeseník

Jesenické dožínky 2019 - 16. ročník

30 000

20 000

9

FBK Jeseník, spolek

Jeseník Open Air floorball cup 2019

15 000

15 000

192 000

150 000

Součet

Individuální žádosti
Žadatel

poř. č.

Akce - Projekt (P)

výše
požadovaného
příspěvku

Návrh komise

1

Pavel Čadík

KINEMATOGRAF 100

13 000

13 000

2

Vědecká knihovna v Olomouci, p.o.

Na Jeseníky! O putování jesenickýcými
horami, turistických bedekrech a mapách do
roku 1945

50 000

40 000

3

Basketbal Jeseník, spolek

Basketbalová soutěž v Prudniku

25 000

5 000

4

ATEX spol, s.r.o.

Poslední kilometr 2019

20 000

0

5

Ing. Marek Zbořil

Svatoján Festival 2019

26 000

15 000

6

Jiří Bouchal

30 let orchestru Brass Band Šohaj

20 000

15 000

7

AC Gamaspol Jeseník

AC Gamaspol Jeseník

372 705

120 000

8

Okresní rada Asociace školních
sportovních klubů ČR Jeseník

Jesenická liga ve florbalu ZŠ okresu Jeseník finálové turnaje

11 200

10 000

537 905

218 000

Součet

3) Připomínky, revize k pravidlům a jednotlivým DP:


Předsedkyně otevřela diskuzi ke změně Pravidel pro poskytování dotací.



Petr Kubíček informoval o způsobu hodnocení OPZ, nastavení kritérií a
kalkulačkovém systému jako jednu z možností inspirace pro aktualizaci pravidel a
kritérií DP. Zformuluje a zpracuje návrh na možnost využití, který následně pošle
tajemnici komise. Dále uvedl možnost spolupráce s Univerzitou Palackého, který
tvoří dotační systémy pro města pro poskytování dotací.



Vendula Poláchová s Davidem Migalem zpracovali a zaslali členům komise
materiál Návrh postupu pro změnu dotačních titulů – rámcové změny pravidel.



Iva Peitlová k harmonogramu postupu změny uvedla, že pokud mají spolky
obdržet dotace v průběhu února (března) 2020 musí být schválena nová Pravidla a
vyhlášeny Dotační programy nejpozději na ZM 19.9.2019, což znamená, že nová
dotační pravidla vč. kritérií musí být připraveny do 31.8.2019. Správné nastavení
nového systému rozdělování dotací v průběhu prázdnin není časově možné.



Komise navrhla vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat nastavením
nových pravidel pro poskytování dotací pro další dotační období od r. 2021.



Pro rok 2020 budou částečně upravena stávající Pravidla, dotační programy
zůstanou stejné, u dotačních programů dojde ke změnám kritérií dle návrhu členů
komise. Členové komise si připraví své návrhy na další jednání komise. Zejména
je nutné se zaměřit na stanovení kritérií DP na podporu jednorázových akcí, aby
mohl být DP vyhlášen na ZM v září.



Komise dává podnět radě města prostřednictvím místostarosty k vytvoření
automatizovaného systému pro podávání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města – v co nejbližším termínu.

Další termín jednání komise je stanoven na 26.6.2019, kdy budou posuzovány případné
individuální žádosti a projednávány návrhy na změnu v pravidlech pro rok 2020 a změnu
kritérií v DP pro rok 2020.
Usnesení:
Dotační komise doporučuje radě města poskytnout dotace z rozpočtu města na rok
2019 žadatelům v částkách uvedených v tabulkách.
Dotační komise doporučuje radě města stanovit pracovní skupinu na sestavení
pravidel a návrhů na dotační programy v tomto složení: Ing. Petr Kubíček, Mgr.
Martina Seidlerová, Mgr. Jiří Kovalčík, BcA. Petra Fusová, Dis.

V Jeseníku 3.6.2019
Zapsala: Vendula Doleželová
Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r.

