
Z Á P I S 
 

z jednání hodnotitelské komise konané dne 25.1.2017 
 

 
 

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

 

Hosté: Ing. Iva Peitlová, Mgr. Petr Procházka, Bohumila Ptáčková, Vendula Doleželová 

 

Program jednání: 
1. Zahájení  

a) Odsouhlasení zařazení žádostí do hodnocení, které byly podány po termínu 6.1.2017 

(SKI Řetězárna, RAFT TEAM H2O, AVZO TSČ ČR Bělá pod Pradědem, Tenisový 

klub Jeseník, FENIX SKI TEAM Jeseník, Lukáš Abt a Jan Macháček) 

 

2. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2017 

 

a) Dotační program na podporu sociálních služeb 

b) Posouzení individuálních žádostí v sociální oblasti 

c) Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací 

d) Dotační program na podporu projektů – akcí  

e) Posouzení ostatních individuálních žádostí 

 

3. Různé , závěr 

                                                   

1. Úvodem předseda Ing. Josef Kalina přivítal přítomné a zahájil jednání.  Pro rok 2017 jsou 

v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 182 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 91 žádostí s požadavkem na 8 978 200,- Kč. Radě 

města doporučuje podpořit 76 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 4 603 000,- Kč.  

 

3. Další termín jednání komise bude stanoven na květen 2017, kdy budou posuzovány 

žádosti v rámci Dotačního programu na podporu jednorázových akcí – 2. kolo a případné 

individuální žádosti. Komise doporučila doplnění žádosti pana Abta a Macháčka (vydání 

knihy „Atlas jesenických pramenů“) se všemi potřebnými náležitostmi dle Pravidel pro 

poskytování dotace z rozpočtu města Jeseník. 

 

1. 1 700 000

2. 720 000

3. 360 000

1.

2.

5 182 000Součet

Dotační program na podporu sociálních služeb

Dotační program na podporu jedn.projektů - akcí

alokace

Dotační programy

Individuální žádosti 

Dotační program na podporu sportu

Účel dotace

Ostatní

Podpora sociálních služeb
2 402 000



Usnesení: 

 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města poskytnout dotace z rozpočtu města na 

rok 2017 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách důvodové zprávy 

k jednání RM dne 6.2.2017.  
 

 

V Jeseníku dne 25.1.2017                                                          

                                                                                                  Ing. Josef Kalina v.r. 

Zapsala: Vendula Doleželová                                                předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             


