
Z Á P I S č. 1 z jednání  
Dotační komise ze dne 19.2.2019  

 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Leona Steigerová  

      členové komise    Tomáš Uhlíř     

Josef Kalina (omluven) 

Vendula Poláchová                       

Jana Křivánková                   

garant komise   Jitka Kaňovská 

tajemník  Vendula Doleželová 

hosté   Tomáš Vlazlo, Iva Peitlová 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Jednací řád komisí Rady města Jeseník, Programové prohlášení Rady města Jeseník 

3. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
 

a) Dotační program na podporu sociálních služeb 

b) Posouzení individuálních žádostí v sociální oblasti 

c) Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací 

d) Posouzení ostatních individuálních žádostí 

e) Dotační program na podporu projektů – akcí 

 

4. Různé 

 

 

1) Předsedkyně komise Leona Steigerová přivítala přítomné a představila program jednání. 

 

2) Členové komise byli seznámeni s jednacím řádem komisí a Programovým prohlášením 

Rady města Jeseník. 

 

3) Předsedkyně komise zahájila jednání k jednotlivým DP. 

 

Pro rok 2019 jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 660 tis. Kč.    

 

  
Účel dotace alokace návrh komise zůstatek 

Dotační programy 2019 1.kolo 2019 

1. Dotační program na podporu sportu 1 500 000  1 443 000 57 000 

2. 
Dotační program na podporu jedn. 
projektů - akcí 

700 000 365 000 335 000 

3. 
Dotační program na podporu 
sociálních služeb 

360 000 359 000 1 000 

Individuální žádosti  3 100 000    

1. Ostatní 2 700 000 2 576 000 124 000 

2. Podpora sociálních služeb 400 000 395 000 5 000 

  Součet  5 660 000 5 138 000 522 000 

 

 



 

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 84 žádostí s požadavkem na 8 721 114,- Kč. Radě 

města doporučuje podpořit 73 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 5 138 000 Kč.  

 

 

4) Různé 

 Komise prověří systém bodového hodnocení kritérií jednotlivých DP a do dalšího  

vyhlášení DP dotační komise připraví návrhy na změny. 

 Komise dává podnět radě města prostřednictvím místostarosty k vytvoření 

automatizovaného systému pro podávání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města – v co nejbližším termínu. 

 Komise do dalšího vyhlášení DP zreviduje jednotlivé obsahové části programů a 

popřípadě navrhne jejich aktualizaci. 

 

Další termín jednání komise bude stanoven na květen 2019, kdy budou posuzovány 

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

individuální žádosti.  

 

Usnesení: 

 

Rada města schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 žadatelům 

v částkách uvedených v tabulkových přílohách důvodové zprávy k jednání RM dne 

25.2.2019.  
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací žadatelům 

v částkách uvedených v tabulkových přílohách důvodové zprávy.  

 

  

V Jeseníku 20.2.2019 

 

Zapsala: Vendula Doleželová 

          

          

       Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


