
Z Á P I S č. 4 z jednání  
Dotační komise (DK) ze dne 10. 9. 2019 

 

 

 

Přítomni:  předseda komise  Leona Steigerová  
      členové komise    Tomáš Uhlíř, Rostislav Brokeš, Jana Křivánková   

Nepřítomni:    Vendula Poláchová  
garant komise  Jitka Kaňovská 
tajemník:  Vendula Doleželová  
hosté  viz prezenční listina 

 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Rozhodnutí vedení města o vyhlášení DP a pravidel pro rok 2020 
3. Organizační změny – nové oddělení strategického rozvoje (OSR) 

4. Návrhy na změnu pravidel a jednotlivých DP 

 

a) Pravidla pro poskytování dotací 2020 

b) Dotační program na podporu sportu – činnost sport. organizací 2020 

c) Dotační program na podporu projektů - akcí 

d) Dotační program podpora sociálních služeb 

 

5. Systém hodnocení žádostí 

 

6. Různé 

 

 
1) Předsedkyně přivítala přítomné a konstatovala, že komise je usnášeníschopná. 

Představila jednotlivé body programu a především smysl setkání, na kterém je 
důležité upřesnit pravidla a kritéria jednotlivých dotačních programů pro rok 2020. 
Komise schválila program jednání. 
 

2) V. Doleželová informovala o jednání vedení města, na kterém se radní shodli, že pro 
rok 2020 budou vyhlášeny 3 dotační programy:  
 
a) Dotační program na podporu sportu – činnost sport. organizací 2020 
b) Dotační program na podporu projektů – akcí 
c) Dotační program podpora sociálních služeb 

 
a bude provedena revize stávajících pravidel a kritérií jednotlivých dotačních 
programů pro rok 2020. 
Návrh nového systému rozdělování dotací z rozpočtu města bude připraven pro rok 
2021. 
 

3) V. Doleželová informovala přítomné o nově vzniklém oddělení strategického rozvoje, 
které má mimo jiné v gesci návrh Pravidel pro poskytování dotací a jednotlivých 
dotačních programů z rozpočtu města Jeseník. Následně představila vedoucího 



oddělení Ing. Petra Kubíčka, na kterého se už nyní mohou obracet s podněty pro 
změny v pravidlech a dotačních programech na rok 2021.  
P. Kubíček uvedl, že v náplni práce má oblast sportu a plánuje individuální schůzky se 
sportovními spolky a následné hromadné setkání k projednávání plánovaných změn 
v dotační politice města. 
  

4) V. Doleželová prezentovala pracovní návrh pravidel a jednotlivých dotačních 
programů: 
do pravidel byl zapracován požadavek z vedení města, možnost žádosti o investiční 
dotaci a povinnost žadatelů zveřejňovat akce na webu: https://kultura.jesinfo.cz/, na 
kterém je souhrnný přehled akcí pořádaných na Jesenicku. Pravidla pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Jeseník pro rok 2020 jinak zůstávají beze změny. 

 
a) 5.9.2019 proběhlo jednání Komise pro sport a tělovýchovu ( dále jen 

„KST“), přítomné seznámila s navrhovanými kritérii pro DP na podporu 
sportu.  

Návrh KST 
Podpora:  
a) sportovních organizací se sídlem v Jeseníku  
b) pouze registrovaných jesenických dětí  
c) fixní částka na „hlavu“ 
d) od 0 – 23 let 
 
Následně prezentovala vytvořenou tabulku p. Baďury a slovo předala p. 
Kubíčkovi, který přítomné hlouběji seznámil s myšlenkou přerozdělení dotací. 
P. Kubíček doplnil, že pro rok 2021 by se chtěl zaměřit na jednodušší 
vyúčtování poskytnutých dotací a přímou podporu mládeže. Následovala 
diskuze přítomných, ze které vyplynulo, že nesouhlasí s návrhem KST, a to 
konkrétně s podporou organizací, které mají sídlo jen v Jeseníku a podpora 
pouze jesenických dětí. Marcinov – myslím, že smyslem tohoto kritéria bylo, 
aby si o dotaci nežádaly spolky se sídlem mimo Jeseník. Dotace není nároková 
a není povinná. Vlazlo – peníze se odvíjí od příspěvku státu, z hazardu a není 
prostor pro další navýšení alokace. Je potřeba si uvědomit priority města, 
spolky můžou žádat o dotaci i ostatní obce. Uhlíř – je běžné, že ostatní obce 
přispívají. Kofroňová - děti z okolních vesnic také reprezentují město Jeseník. 
L. Steigerová – Dotační komise při hodnocení k takovým dětem vždy přihlíží. 
Peitlová k navrhované tabulce uvedla, že je potřeba více kritérií, nestačí pouze 
fixní částka na hlavu viz prezentace výpočtové tabulky vč. kritérií z roku 2019. 
Hojgr- navrhuji zanechat stávajících DP na podporu sportu pro rok 2020. 
Z diskuze jednoznačně vyplynul souhlas se zachováním stávajících pravidel a 
kritérií pro DP na podporu sportu. Peitlová informovala, že bude průběžně 
probíhat předání jednotlivých materiálů k dotační politice města OSR. P. 
Kubíček svolá společné jednání pro další dotační období na rok 2021 a 
zpracuje nové návrhy.   
 

b) Seidlerová , Hojgr – kritéria pro rok 2021 by se mohla rozšířit např. o 
podporu participace více org. spolků. Spolupráce spolků mezi sebou. 
Zůstává pro rok 2020 stejný  

c) Zůstává pro rok 2020 stejný. 

https://kultura.jesinfo.cz/


 
 

5) Peitlová vznesla dotaz na vedení města, jak bude pokračovat systém hodnocení 
žádostí pro rok 2020? V zaslaných návrzích na změny byl návrh na založení 
hodnotícího výboru při ZM a zrušení dotační komise? Marcinov – dotační komise 
funguje dlouho a dobře, proč budeme rušit něco co funguje? Urban – pro rok 2020 
bude dotační komise a její činnost zachována. Náš návrh byl myšlen tak, že DP na 
podporu akcí by byl podpořen např. pronájmem prostor zdarma nebo, že by akce 
byly realizovány pod MKZ, pak by nebyla potřeba dotační komise a hodnotící výbor 
by hodnotil ostatní dotační programy.  
Uhlíř – jak je to s plánovaným elektronickým grantovým systémem?  
Doleželová – informace od pana Věstinského je, že by byl potřeba upgrade stávajícího 
systému, který se pohybuje v částkách 200 – 300tis. korun.  
Seidlerová se zmínila o možnosti čerpání dotace na vytvoření grantového systému. 
Pan Vlazlo navrhnul sjednocení formuláře pro podávání žádostí v elektronické 
podobě ve formě pdf bez nutnosti elektronického podpisu. 
Uhlíř – mělo by se blíže specifikovat, co je vše potřeba za přílohy v tištěné i 
elektronické podobě.  

 
6) Různé 

 Podpora FK Jeseník formou dotací 
Hojgr- pokud má město uzavřenou mandátní smlouvu s FK Jeseník o správě areálu, 
nemělo by si FK žádat formou dotace. 
 

 Pronájem městské sportovní haly 
Gnida – nutnost zohlednění finanční náročnosti futsalu - výkonnostního sportu vč. 
účasti v soutěžích – vysoké náklady na cestovné, pronájmy, rozhodčí … 
 
Seidlerová – navrhla společné setkávání všech spolků ke sdílení a možné spolupráci 
alespoň 1/rok.  
 
 

 
. 

 

  

V Jeseníku 12.9.2019 

 

Zapsala: Vendula Doleželová 

          

          

       Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 

                                               

 

  


