
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 6.5.2015 
 

 
 

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

                                  Ing. Bc. Monika Almássy,  

Hosté:                        Ing. Adam Kalous, Ing. Iva Peitlová – tajemník, Zdenka Šmerdová 

 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení – seznámení s programem jednání  

2. Rozdělení finančních dotací pro NNO pro vyhlášené 2.kolo žádostí dle dotačního programu a 

individuální žádosti 

3. Příprava návrhů na dotační program a jeho členění pro rok 2016 

4. Závěr 

 

                                                      

1. Úvodem předseda Ing. Josef Kalina přivítal přítomné a v průběhu jednání i pana starostu 

Ing. Adama Kalouse. 

 

2. Na rozdělení finančních dotací z rozpočtu města dle vyhlášeného programu je vyčleněno 

439.000,- Kč. Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a 

podrobně se seznámili s obsahem a s návrhy odboru na přidělení finančních prostředků. 

 

a) V oblasti sportu a kultury bylo podáno 21 žádostí na částku 304 tis. Kč a 

individuální žádosti byly předloženy 2 na částku 50 tis. Kč. Po termínu dne 

5.5.2015 byla dodána žádost od Parrnas Jeseníky o.s. na rockový festival na částku 

25 tis. Kč, tato žádost nebyla hodnocena v rámci dotačního programu, ale jako 

individuální.  

b) Komise navrhuje schválit poskytnutí finančních dotací dle vyhlášeného programu 

ve výši 202.200,-Kč. Dále navrhuje radě města schválit poskytnutí dotací na 

základě individuálních žádostí ve výši 38.000,- Kč. 

 

Komise projednala návrh znění zamítnutí žádosti na finanční dotaci z rozpočtu města pro 

žadatele, kteří nesplnili kritéria požadované v dotačním programu, a doporučila konzultaci 

s právníkem města. 

 

3. K projednávanému návrhu na vyhlášení dotačního programu pro rok 2016, navrhl 

předseda komise schůzku s místostarostou Mgr. Petrem Procházkou, případně i spolupráci 

se zastupiteli města. Komise se dohodla, že stanoví další termín jednání na konec května 

2015, kdy bude posuzovat návrhy a podněty k připravovanému vyhlášení dotačního 

programu pro rok 2016. 

 

4. Závěr. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout finanční dotace v rámci vyhlášeného 

dotačního programu těmto žadatelům: 

Okresní agrární komora Jeseník, Jeseník (20.000,-); Asociací rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jeseník, Supíkovice (15.000,-); Motoklub Jeseník z.s., 

Jeseník (14.000,-); MgA. Richard Pohl, Hluboká (16.000,-); Farní sbor ČCE Jeseník, Jeseník 

18.000,-); ZŠ Jeseník, Fučíkova 312, Jeseník (20.000,-); eSeNBáci o.s. Jeseník, Jeseník 

(20.000,-); Dětský domov a Školní jídelna Jeseník, Jeseník 11.000,-); IPA č.221, Jeseník 

(15.000,-); Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník, z.s. (6.000,-); Tomáš Kurfurst, Jeseník (10.000,-); 

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník (20.000,-); Soukromá výtvarná ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. 

(7.200,-); Gymnázium Jeseník (10.000,-). 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnutí dotace Romaně Labounkové, Jeseník 

(20.000,- Kč), Bc. Vítu Lucukovi, Vikýřovice (3.000,-), sdružení Parrnas Jeseníky o.s., Rejvíz 

(15.000,- Kč).  

 

 

V Jeseníku dne 11.5. 2015                                                          

 

                                                                                                  Ing. Josef Kalina v.r. 

Zapsala: Zdenka Šmerdová                                                předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             

 

             


