ZÁPIS z jednání komise pro sport č. 3/2015, které se
konalo v úterý 3.11.2015 od 17 hodin
Přítomni:

Omluveni:

Program:

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

1) Úvod
2) Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Úvaly sportovním, kulturním a
zájmovým organizacím a spolkům pro rok 2016
3) Závěr

zapsala Hamouzová

1) Úvod
Předseda komise p. Josef Krutský přivítal přítomné, seznámil je s dnešním programem jednání komise.
Představil nové členy p. Jiřího Jindru a p. Romana Petříčka.

2) Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Úvaly
sportovním, kulturním a zájmovým organizacím a spolkům pro
rok 2016
Jak již bylo konstatováno na minulém jednání komise, v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nově upravuje proces poskytování dotací je třeba,
aby poskytovatel t,j. město Úvaly upravil pravidla pro poskytování dotací. § 10 odst. 2 stanoví tři možné
typy dotací a to na účel:
určený poskytovatelem v programu – „programová dotace“
určený žadatelem v žádosti – „individuální dotace“
stanovený zvláštním právním předpisem (např. § 160-163 školského zákona)
Z výše uvedeného vyplývá, že pro příští rok bude třeba finanční příspěvky pro spolky přidělovat v rámci
„programových dotací“ tj. na podporu účelu, který si město prvotně určí v jím vyhlášeném programu,
pokud se rozhodně finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých
žadatelů. Program musí být zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty k podání žádostí a musí
obsahovat předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu.
Členové komise po diskuzi navrhují, aby byly stanoveny tyto programy:
• Investice a opravy
• Provoz a údržba
• Pořádání jednorázové akce
Členové komise diskutovali o tom, za jakých podmínek a kritérií by byly finanční prostředky
v jednotlivých programech poskytovány. Předseda komise zpracuje návrh podmínek a kritérií
v jednotlivých programech a rozešle je členům komise k připomínkám.

3) Různé, Závěr
Předseda komise poděkoval přítomným za účast a v 19 hodin jednání ukončil. Příští jednání komise se
bude konat v úterý 24.11.2015 od 18 hodin v salonku v Hospodě na dobrým místě.
V Úvalech dne 9.11.2015

zapsala:Hamouzová

Josef Krutský, předseda komise…………………………………..

