ZÁPIS z jednání komise pro sport č. 1/2015, které se
konalo ve čtvrtek 12.2.2015 od 17 hodin
Přítomni:

Omluveni:
Program:

Josef Krutský, Michael Březina, Josef Polák, Ing. Jan Černý, Ing. Richard Konečný,
Ing. Petr Jankovský, Jiří Dráb, Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Martina Jaklová, Jaroslav
Špaček
Ing. Radek Netušil, Ing. Štěpán Jaroch
1) Úvod
2) Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Úvaly
3) Závěr

zapsala Hamouzová

1) Úvod
Předseda komise p. Josef Krutský přivítal přítomné, proběhlo představení jednotlivých členů komise.

2) Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu
města Úvaly
Předseda komise konstatoval, že dnešní schůzka komise byla svolána za účelem projednání
návrhu nových zásad pro přidělování finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace.
Členům komise byly před jednáním rozeslány stávající platné zásady včetně hodnotících kritérií,
návrh nových tiskopisů žádosti a vyúčtování. Své připomínky a návrhy též zaslal Mgr. Gloc.
Členové komise nad problematikou debatovali s tímto závěrem:
-

-

příspěvky pro rok 2015 se budou rozdělovat dle stávajících platných zásad, je dost času na
přípravu zásad nových
o investice nad 250 tis. Kč by se mělo žádat město mimo tyto zásady, neměly by být hrazeny
z těchto prostředků, měly být naplánovány investiční akce minimálně na volební období a
každý rok by měla o příspěvek požádat jiná organizace
na příští jednání komise organizace předloží výhled investic na 4 roky (organizace osloví
zapisovatel komise)
finanční prostředky poskytované dle zásad by měly být rozděleny na sport a ostatní zájmové
spolky, otázkou je zda je rozdělovat ještě na provozní výdaje a příspěvky na jednotlivé akce
žádosti by se nově podávaly do 31.1.
p. Špaček zpracuje návrh nových formulářů
předseda komise vyzývá přítomné, aby zkusili zjistit, jak je při přidělování příspěvků
postupováno v jiných městech podobné velikosti, zda by nešlo využít jejich zásad

3) Různé, Závěr
Předseda komise poděkoval přítomným za účast a v 18.30 hodin jednání ukončil. Příští jednání
komise se bude konat ve středu 8.4.2015 od 18 hodin.
V Úvalech dne 12.2.2015
Josef Krutský, předseda komise…………………………………..

