
Z Á P I S č. 9 z jednání  
Dotační komise ze dne 26.1.2022  

 

 
 
Přítomni:  předseda komise    Leona Steigerová  

      členové komise       Tomáš Uhlíř, Jana Křivánková, Vendula Poláchová           
hosté                           Iva Peitlová, Václav Urban 

Program: 
1. Úvod 
2. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2022 

 1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce  
 1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních 

organizací SPORT  
 2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 

aktivit – jednorázové akce 
 2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 

aktivit 
 3A) Dotační program na podporu sociálních služeb  
 3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti (celoroční činnost a 

jednorázové akce) 
 4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje 

3. Různé 
 

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

 
2) Předsedkyně komise zahájila jednání k jednotlivým DP. Podrobně byl vysvětlen 

systém hodnocení jednotlivých oblastí a programů, komise se shodla na tom, že 
stávající kritéria jsou nastavená správně a rozdělování je transparentní.   

 
Pro rok 2022 jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 720 tis. Kč.    

 Výpočtová tabulka pro rozpočet městských dotací (v tis. Kč) 2022 

1. oblast 1. SPORT, MLÁDEŽ celkem 2 000 000 

 1A) DP  - Sport - akce (do 30 tis. Kč) 300 000 

 1B) DP - Sport - činnost 1 700 000 

2. oblast 2. KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS celkem 720 000 

 2A) DP - Kultura - akce (do 30 tis. Kč) 200 000 

 2B) IŽ Kultura a vzdělávání (bez kritérií) 520 000 

3. oblast 3. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY celkem 720 000 

 3A) DP - Sociální služby - přesná kritéria 300 000 

 3B) IŽ - Sociální oblast - VŠE  (bez kritérií) 420 000 

4. oblast 4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ celkem 100 000 

 4. IŽ - Životní prostředí a regionální rozvoj 100 000 

 Součet 3 540 000 

investice investice 180 000 

 Celkem na dotace 3 720 000 

 
 



 
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 85 žádostí s požadavkem na 6.255.230,- Kč. Radě 
města doporučuje podpořit 83 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 3.520.000,- Kč.  
 

 
3) Různé 

Další termín jednání komise bude stanoven na květen 2022, kdy budou posuzovány 
žádosti v rámci Dotačního programu na podporu jednorázových akcí 1A a 2A – 2. kolo 
a případné individuální žádosti.  
 
Usnesení: 
 
Dotační komise doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 
města na rok 2022 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách. 
 
  

V Jeseníku 26.1.2022 
 
Zapsala: Eva Nerušilová 

          
          

       Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         


