
Z Á P I S č. 8 z jednání  
Dotační komise ze dne 13.5.2021  

 

 
 
Přítomni:  Tomáš Uhlíř, Rostislav Brokeš, Vendula Poláchová, Jana Křivánková              
Hosté:  Iva Peitlová, Václav Urban, Tibor Macík 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města na rok 2020 

• 1A - Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce 
2021 (2.kolo) 

• 2A – Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit – jednorázové akce 2021 (2.kolo) 

• 2B – Individuální žádosti na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit 2021 

3. Různé 
 

1) Iva Peitlová přivítala přítomné, představila program a zahájila jednání. Informovala o 
aktuální situaci v souvislosti s pandemií. Mnoho plánovaných akcí muselo být zrušeno 
a organizace dotace vrací. Za rok 2020 jsou rovněž vratky dotací i z celoroční činnosti, 
např. Plavecký oddíl z důvodu uzavření bazénu vracel část celoroční dotace na činnost. 
 
 

2) Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se 
seznámili s obsahem. Komise postupně projednala celkem 9 žádostí s požadavkem na 
263 000,- Kč.  Radě města doporučuje podpořit 9 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 
228 000,- Kč.  

 
Návrh komise: 
1A) – Dotační program na podporu sportu – jednorázové akce 2021 (2.kolo) 

Paraklub Jeseník z.s. – Mistrovství ČR v parašutismu                    62 000,- Kč  
Filip Řeha – podpora reprezentačního cyklisty                               10 000,- Kč       
 

2A) – Dotační program na podporu kultury…..– jednorázové akce 2021 (2.kolo) 
Roman Janků Management s.r.o. – Klášterní hudební slavnosti 20 000,- Kč 
Českobratrská církev evangelická - Adventní koncerty                18 000,- Kč 

 
2B – Individuální žádosti na podporu kultury…..2021 

Vlastivědné muzeum Jesenicka – T-expedice                                     40 000,- Kč 
Vlastivědné muzeum Jesenicka – XXI. Svatováclavské setkání     20 000,- Kč 
Dobiáš Libor  - 40 let otevření klubu Katovna pro veřejnost        25 000,- Kč 
Tlapky pro radost – Ve dvou po Jeseníkách                                        15 000,- Kč  
Klub Vodáků z.s. – Vodácké putovní tábory Sázava                         18 000,- Kč 

 
 
 
 



3) Různé 
Zúčastnění byli informováni o stavech finančních prostředků a pokud by byly podány 
nové žádosti, bude komise informována e-mailem. 

 
 
Usnesení: 
 
Dotační komise doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 
města na rok 2021 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách. 
 
 
  

V Jeseníku 13.5.2021 
 
Zapsala: Eva Nerušilová 

         
              
    Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         


