
Z Á P I S č. 10 z jednání per rollam 
Dotační komise ze dne 19.7.2022  

 
předseda komise Leona Steigerová  
členové komise Tomáš Uhlíř, Jana Křivánková, Vendula Poláchová,   
             Rostislav Brokeš          
 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva navýšit alokaci dotačního programu SPORT 22 na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací, zpracovalo OŠKS zjednodušenou žádost o individuální 
dotaci na dofinancování sportovní činnosti, kterou společně s pokyny pro její zpracování a podání 
rozeslalo všem sportovním klubům, kterým byla přidělena dotace v dotačním programu SPORT 
2022 na začátku tohoto roku. Z devatenácti klubů, které obdrželi dotaci na jaře, si jich požádalo o 
dofinancování sportovní činnosti čtrnáct. 
 
Všichni členové dotační komise obdrželi elektronickou formou zprávu o navýšení alokace 
dotačního programu SPORT 2022 na podporu celoroční činnosti sportovních organizací z důvodu 
navýšení nákladů. Zpráva obsahovala žádosti o dotace všech subjektů, tabulku výpočtu rozdělení 
prvotních dotací v programu SPORT 2022 a stejnou tabulku s poměrným výpočtem následné 
dotace na základě navýšení částky o 1 milion Kč. 
 
Dotační komise měla za úkol kontrolu a zhodnocení navýšených nákladů na dofinancování 
sportovní činnosti.  
 
S příslušnými subjekty byly komunikovány zvýšené ceny nájmů bazénu v České Vsi nebo 
tělocvičen na středních školách v Jeseníku.  Průzkum ukázal, že všechny kluby podaly žádost o 
dofinancování nájmů sportovišť oprávněně, neboť u všech zmiňovaných sportovišť v žádostech 
došlo, nebo od začátku školního roku 2022 dojde ke zvýšení cen nájemného. Výjimku tvořil pouze 
klub FBK Jeseník, spolek, který zdůvodnil použití dotace na nájem sportovní haly v Jeseníku, ne 
zvýšenou cenou nájemného, ale potřebou navýšení počtu tréninků ve sportovní hale. 
 
Ve většině případů sportovní organizace zdůvodňovaly požadovanou částku dotace potřebou 
financování obecně známých navýšených výdajů, jako jsou pohonné hmoty, cestovné, energie a 
ubytování.  
 
Dotační komise se jednohlasně shodla na poměrném rozdělení navýšení alokace dle kritérií 
dotačního programu SPORT 2022 a parametrů, které byly sportovním organizacím vypočteny na 
základě žádosti z ledna roku 2022. 
 
Tabulka navrženého rozdělení dotací je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

Usnesení: 
 
Dotační komise doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na 
rok 2022 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách. 
 

V Jeseníku 19.7.2022 
 
Zapsal: Rostislav Brokeš 

                
       Leona Steigerová – předsedkyně komise, v.r. 
                                            

 
                                         


