1/2016

Komise pro sport
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro sport č. 1/2016
Termín

:

12.1.2016 od 18 hodin

Místo

:

Arnošta z Pardubic 164, salonek v Hospodě na dobrým místě

Rozdělovník

:

Josef Krutský, Michael Březina, Josef Polák, Ing. Petr Jankovský,
Ing. Richard Konečný, Jiří Dráb, Ing. Martina Jaklová, Ing. Radek
Netušil, Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Štěpán Jaroch, Jaroslav Špaček,
Roman Petříček, Jiří Jindra

Přítomní členové

:

Michael Březina, Ing. Petr Jankovský, Ing. Richard Konečný,
Jiří Dráb, Mgr. Jaromír Gloc, Jaroslav Špaček,
Roman Petříček, Jiří Jindra

Omluveni

:

Josef Krutský, Josef Polák, Ing. Martina Jaklová, Ing. Radek
Netušil, Ing. Štěpán Jaroch

Host:

:

------

Tajemník

:

Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 8 + zapisovatel

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu jednání
Dotace města pro organizace a spolky na rok 2016
Diskuse, různé
Závěr

1

1/2016
Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání
Pan Michael Březina, kterého pověřil předseda komise vedením dnešního jednání přivítal
přítomné a seznámil je s dnešním programem, program schválen bez připomínek.

Ad 3) Dotace města pro organizace a spolky na rok 2016
Na příštím jednání komise by měly být projednány žádosti organizací a spolků o dotace ve
dvou grantových programech, které vyhlásilo zastupitelstvo na svém jednání dne 10.12.2015.
Žádosti se podávají od 1.2. do 29.2.2016, komise by je měla projednat v první polovině
března, tak aby mohly být spolu se stanoviskem komise projednány v radě města a následně
na dubnovém zasedání zastupitelstva.
Členové komise diskutovali nad způsobem projednání a hodnocení žádostí s tímto závěrem:
-

zapisovatel komise pí. Hamouzová po ukončení termínu pro podávání žádostí zpracuje
tabulku, ve které bude uvedeno kdo, na jaký účel a o jakou částku žádá, tuto tabulku
rozešle do 4.3.2016 všem členům komise, aby se členové mohli na jednání komise
připravit

Ad 4, 5) Diskuze, různé, závěr
Členové komise konstatují, že je třeba nadále jednat s vedením města o financování sportu
v našem městě v dalších letech, diskutovali nad touto problematikou.
Zapisovatelka komise připomíná, že do 31.1.2016 je třeba doložit vyúčtování finančních
příspěvků, přidělených spolkům a organizacím v roce 2015, žádosti na rok 2016 se podávají
do 29.2.2015, žádosti jsou k dispozici na webu města www.mestouvaly.cz/mesto/spolkysdruzeni-cirkve/.
Příští jednání komise se bude konat v úterý 15.3.2016 od 18 hodin v salonku v Hospodě na
dobrým místě, Arnošta z Pardubic 164, Úvaly

Zasedání ukončeno v 18,45 hodin.

Zapsala: Hamouzová

Josef Krutský, předseda komise
2

