
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 9.5.2016 
 

 
 

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

Mgr. Leona Steigerová 

 

Hosté: Mgr. Petr Procházka, Ing. Iva Peitlová  

 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Vyhodnocení žádostí v Dotačním programu na akce – 2 kolo 2016 

3. Vyhodnocení individuálních žádostí o dotace podaných do 30.4.2016 

4. Různé  

 

                                                   

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

jednání budou hodnoceny žádosti podané v Dotačním programu na podporu 

jednorázových projektů (akcí) a individuální žádosti došlé do 30.4.2016 podané v souladu 

s Pravidly pro poskytování dotací. 

 

2. V Dotačním programu na podporu jednorázových akcí zůstalo k rozdělení v 2. kole 

456 500,- Kč z celkové alokace 900 000,- Kč. Komise hodnotila 39 žádostí podle daných 

kritérií. Před vlastním hodnocením byly vyřazeny žádosti podané v rozporu s Dotačním 

programem (žadatel, který žádá o dotaci na činnost, může podat v tomto Dotačním 

programu max. jednu žádost na projekt, akci…) a žádosti, které nesplňovaly Pravidla pro 

poskytování dotací z rozpočtu města (fyzické osoby pořádající komerční kulturní akce a 

podnikající fyzické osoby).  

 

3. Dále byly posuzovány individuální žádosti o dotace podané do 30.4.2016. Komise 

hodnotila zejména přínos pro občany města, zapojení dětí a mládeže. Důraz byl kladen na 

soulad žádosti s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města. Rada města bude 

projednávat poskytnutí dotací na svém 55. zasedání dne 20.5.2016.   

 

4. Členové komise se sejdou k dalšímu jednání začátkem července 2016, kdy budou 

hodnoceny došlé individuální žádosti podané do 30.6.2016. Dále budou zpracovány 

návrhy na úpravy Pravidel pro poskytování dotací v roce 2017 a návrhy na vyhlášení 

dotačních programů pro rok 2017. 

 

  

Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout dotace z rozpočtu města na 

rok 2016 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách důvodové zprávy 

k jednání RM dne 20.5.2016.  
 

 

V Jeseníku dne 9.5.2016                                                          

                                                                                                  Ing. Josef Kalina v.r. 

Zapsala: Ing. Iva Peitlová                                                předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             


