
Z Á P I S č. 1 z jednání  
Kulturní komise ze dne 23.1.2023 

 

 
 
Přítomni:  předseda komise    Mgr. Martina Seidlerová 

členové komise      Markéta Kaniová, Veronika Kroupová, Lubomíra   
Macháčková, Apostolos Joanidis       

garant   Tomáš Vlazlo           
hosté Iva Peitlová, Mgr. Zdeňka Blišťanová, Rostislav 

Brokeš 
 členové Komise pro vzdělávání a sport dle prezenční 

listiny 
Nepřítomni:     Zdeňka Morávková 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Schválení jednacího řádu komise Rady města Jeseník 
3. Rozdělení finančních dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2023 

• 2A – Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit – jednorázové akce 2023 

• 2B – Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit – celoroční činnost 2023 

• 4 – Individuální dotace na podporu životního prostředí 
4. Plán činností kulturní komise pro rok 2023  

       5.  Termíny konání kulturní komise pro rok 2023 
       6.  Různé 
 
 
1) Iva Peitlová přivítala přítomné členy Kulturní komise a Komise pro vzdělání a sport. 

Následně došlo k ujasnění termínu zasedání a k zdůvodnění spojení jednotlivých 
komisí. Zdeňka Blišťanová přivítala obě komise a vysvětlila účel rozdělení 
předcházející Dotační komise, který má směřovat ke své užší specifikaci. 
 

2) Komise odsouhlasily přítomnost hostů na zasedání a seznámily se s jednacím řádem.  
 

3) Iva Peitlová zahájila jednání k jednotlivým DP. Nejprve seznámila členy s alokací 
finančních zdrojů na jednotlivé oblasti pro rok 2023. 

 

 Rozdělení dotací (v tis. Kč)    2023 

 1. SPORT, MLÁDEŽ celkem    3000 000 

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

 1B) DP - Sport - činnost    2700 000 

 2. KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS celkem    1000 000 

 2A) DP - Kultura - akce (do 30 tis. Kč)    300 000 

 2B) IŽ Kultura a vzdělávání (bez kritérií)    700 000 



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 9 žádostí s požadavkem na 252.000,- Kč. Radě města 
doporučuje podpořit 8 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 249.000,- Kč.  
 

 
Návrhy finanční podpory na jednorázové kulturní akce (2A): 
 

- Dny her v Háji víly Ozdravy 2023   12 000,-Kč 
- Mezinárodní den dětí 2023   20 000,- Kč 
- Klasika Viva 2023     21 000,- Kč 
- 70. výročí založení Jesenické výtvarné skupiny 10 000,- Kč 
- Oslavy 75 let ZUŠ Jeseník    60 000,- Kč 
- Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022 26 000,- Kč 

 
Návrhy finanční podpory na individuální žádosti (2B): 
 

- SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Jeseník  35 000,- Kč 
- Sudetikus, z. s.     65 000,- Kč 

 
Žadatel, který bude vyzván k přepracování žádost: 

- Post Bellum, z. ú. 
 

Usnesení: 
 
Dotační komise doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 
města na rok 2023 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách. 

 
 

4) Plán činnosti 
 
Garant komise Tomáš Vlazlo seznámil členy s požadavky RM na náplň činnosti. 
Vysvětlil potřebu města vypracovat koncepci kultury a zapracovat kulturu jako prvek 
cestovního ruchu, a využít tak individuality regionu.  
 
Členka komise Markéta Kamiová upozornila na možnost čerpat dotaci na strategické 
dokumenty, ze které by mohla být pokryto odborné zpracování kulturní koncepce 
města. Tomáš Vlazlo se zavázal zjistit více informací o možné žádosti. 
 
Předsedkyně Martina Seidlerová vytvoří sdílený dokument, kde členové komise mají 
za úkol přidávat body, které dle jejich názoru mají největší prioritu. Z nich na příštím 
setkání sestavíme plán činnosti kulturní komise.   Odkaz na dokument bude poslán 
emailem všem členům. Bude také vytvořen společný chat na Messengeru pro rychlejší 
komunikaci. 

 
5) Termíny 

 
Další termín jednání komise je stanoven na 8.3.2023, kdy bude konkretizován plán 
činnosti komise.  



 
6) Různé 

 
Komise poukázala na nepřehlednost kalendáře kulturních akcí v Našem městě. Např. 
barevné odlišení podle druhu akce by čtenářům usnadnilo orientaci. Všichni členové 
odsouhlasili navržení usnesení na změnu grafické úpravy vzhledu akcí měsíčníku Naše 
město.  
 
Usnesení: 
Dotační komise doporučuje radě města zabývat se grafickou úpravou kalendáře 
akcí v Našem městě. 
 
 
Dále předsedkyně apelovala oddělení IT o technickou úpravu formulářů žádostí o 
dotace. Formuláře byly minulý rok v editovatelném PDF, letos ve Wordu. Formuláře 
se rozjíždějí, např. text zajíždí za konec stránky. Dále, v poli je napsáno, že text má mít 
např. 300 znaků, ale počet znaků není omezen. Ztěžuje to jak psaní žádostí, tak i jejich 
následné čtení.  
 
 
 
 
 
 
 

V Jeseníku 25.1.2023 
 
 
Zapsala: Renata Číhalová 
 
 

Martina Seidlerová – předsedkyně komise, v.r. 
                                               

 
 


