
Zápis společenské a kulturní komise

8. března 2017

Přítomni:  Mgr. Eva Kulková, Mgr. Jana Černá, Mgr. Renata Slámová, Světlana 

                         Konečná, Mgr. Hana Knapčoková, Mgr. Eva Řádková  

   Helena Zelená Křížová,                           

  

Omluveni: Mgr. Pavel Peňáz, Světlana Konečná, Mgr. Miroslav Skalník

             

 Hosté: PhDr. Řádková, P. Kaláb, M. Rajnošková, T. Blažek, K. Marečková 

  

Program:

1. Příprava nových pravidel pro poskytování dotačních titulů na rok 2018 – PhDr. 

Řádková

2. Diskuse členů komise

Zahájení

Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a zahájila jednání komise.  

Ad 1)

PhDr. Řádková – Dotační programy a výzvy v Novém Městě na Moravě - viz prezentace v

příloze.

Pan Blažek za Sdružení Krajina – rozšířit dotační programy i na životní prostředí, přidat k

Novoměstské kultuře nebo samostatně. V tomto případě se členové komise shodli i na přidání

finančních prostředků, neubírat z kultury. 

PhDr. Řádková požádala pana Blažka o zaslání formulace k cíli tohoto dotač. programu, tzn.

jaké aktivity z dotač. programu podporovat, a to do konce týdne, tj. do 12.3.2017. 

Pan  Blažek  se  dotazoval,  zda  probíhá  analýza  žádostí  –  dle  PhDr.  Řádkové  probíhá

každoročně. Zároveň velmi kladně hodnotil toto pozvání potencionálních žadatelů o dotace.



Členové komise se shodli na změně v lokalizaci projektu a to pouze Nové Město na Moravě a

místní části – důvodem je záporné stanovisko k projektu „Otevřeno Jimramov“.

Dále upravit uznatelné a neuznatelné náklady – omezit finanční částky na propagaci projektů

a  to  absolutní  částkou  do  15 000  Kč z  přidělené  výše  dotace  –  důvod,  aby  celá  dotace

nepokryla pouze reklamu.

Kofinancování dotač. programu Novoměstská kultura – nechat 40 % u nezisk. akcí a zvážit

kofinancování u ziskových akcí – navýšení kofinancování. 

Mgr.  Slámová  a  Mgr.  Knapčoková  –  občerstvení  není  uznatelný  náklad  –  např.  při

organizování velkých akcí školami, dát jako uznatelný náklad a omezit %.     

Vyjádření  k  příloze  žádosti  –  rozpočet  akce  -  v  kolonce  „ostatní“  konkretizovat  ostatní

materiál, jinak žádosti vizuálně neměnit.

Hodnotící  kritéria  –  u  dotačního  programu  Novoměstská  kultura  vyřadit  bod  „Realizace

exteriérových kulturních aktivit na pódiu města“. 

Ad 2)

V rámci diskuse – výtka veřejnosti – v komisi jsou i žadatelé o dotační programy – PhDr.

Řádková např. řešení – vytvořit dotační komisi, případně přenechat v kompetenci rady města.

Termín příštího jednání komise je stanoven na 10. května 2017 v 15:30 h v zasedací místnosti

MěÚ.

Mgr. Eva Kulková, předsedkyně komise

Zapsala: Drahomíra Coufalová, tajemnice komise


