KOMISE RADY MĚSTA

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
z jednání komise Rady města Heřmanův Městec č. 2/2020

Komise pro výchovu a vzdělávání,
které se konalo
v pondělí 24. února 2020 v 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Lenka Šporková (předsedkyně komise), Mgr. Hana Dostálová, Mgr. Monika
Picková, Mgr. Alena Novotná

1. Zahájení jednání
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Předsedkyně komise přivítala přítomné
a seznámila je s programem jednání dle pozvánky.
2. Návrh na rozdělení dotací žadatelům v dotačním programu „Podpora volného
času dětí a mládeže“
Všem členům komise byly s předstihem rozeslány naskenované žádosti
o dotace z tohoto programu na rok 2020, u kterého přísluší podat návrh RM ze strany
Komise pro výchovu a vzdělávání. Dále členové obdrželi informace o vyúčtování
a využití dotací žadatelů v roce 2019.
Komise nejprve posuzovala žádosti v programu „Podpora volného času dětí a
mládeže“, kde součet požadovaných podpor byl o 76.500,- Kč vyšší než vyhrazená
částka. Ke každé žádosti se postupně vyjadřoval každý člen komise. Výsledný návrh
komise pro RM je následující:

Program Podpory volného času dětí a mládeže
Žadatel
SDH Chotěnice

Požadovaná částka

Návrh

20.000,-

10.000,-
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Spolek VESELO H.M.

20.000,-

20.000,-

ČTU – T.K. STARÝ PUŠKY H.M.

15.000,-

13.000,-

NO Církve československé husitské v HM

3.000,-

3.000,-

Spolek Chotěňáček, z.s.

9.000,-

5.000,-

Spolek Heřmani H.M.

24.500,-

8.000,-

T.J. Sokol H.M.

5.000,-

5.000,-

Junák – český skaut, středisko Leknín H.M.

90.000,-

83.000,-

Modelářský klub H.M.

70.000,-

33.000,-

Celkem

256.500,-

180.000,-

Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Žádosti jsou
komisí považovány za opodstatněné a komise navrhuje maximálně podpořit činnost
uvedených organizací. Vzhledem k výši vyhrazené částky a celkové výši
požadovaných částek se komise shodla na krácení žádostí. U krácení se zohledňovala
činnost spolku, počet členů, klientů a další hlediska plynoucí z předloženého
vyúčtování dotací za rok 2019.
U žádostí Spolku Chotěňáček a SDH Chotěnice komise opět konstatovala, že
žádosti jsou duplicitní, a to jak v dotačním programu „Podpora volného času dětí
a mládeže“, tak v dotačním programu „ Podpora spolkové a komunitní činnosti“.
Z tohoto důvodu navrhujeme u obou žadatelů ponížení dotace v rozsahu souběhu akcí.
K výraznému zkrácení návrhu oproti požadované částce došlo u Spolku
Heřmani H. M. Chybí prvotní účetní výdajové doklady za rok 2019. Dále komise
považuje za velmi vysoké nemateriální náklady za lektorné a zajištění dozoru
při konaných akcích.
Snížení požadované částky došlo i letos u Modelářského klubu H. M., kde bylo
opět poukazováno na nízký počet členů do 18 let s trvalým bydlištěm v Heřmanově
Městci (čtvrtina všech členů).
3. Návrh na rozdělení dotací žadatelům v dotačním programu „Podpora spolkové
a komunitní činnosti“
Bylo postupováno analogicky dotačnímu programu v bodě 2. Součet
požadovaných částek byl u tohoto programu o 194.880,- Kč vyšší než vyhrazená
částka. Ke každé žádosti se postupně vyjadřoval každý člen komise. Výsledný návrh
pro RM je následující:
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Program Podpory spolkové a komunitní činnosti
Žadatel

Požadovaná částka

Návrh

SDH Chotěnice

20.000,-

10.000,-

Rodičovské centrum Radovánek, z.s.

129.000,-

66.000,-

ZO Českého zahrádkářského svazu H.M.

6.000,-

6.000,-

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. – MO H.M.

40.000,-

30.000,-

Živé město H.M., z.s.

3.000,-

3.000,-

Lučněnka z.s.

56.880,-

5.000,-

Spolek přátel Heřmanova Městce

30.000,-

10.000,-

Automotoklub Heřmanův Městec, z.s.

40.000,-

0,-

Celkem

324.880,-

130.000,-

Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Žádosti jsou
komisí považovány za opodstatněné a komise navrhuje podpořit činnost uvedených
organizací v uvedené výši, která je navrhována jako poměrné ponížení dotace
s ohledem na disponibilní prostředky. Výjimkou je žádost Automotoklubu Heřmanův
Městec, z.s., kdy komise navrhuje nevyhovět žádosti v plném rozsahu. Důvodem je
podání žádosti ve stejném znění v jiném dotačním programu.
Další výrazné snížení požadované částky proběhlo u Rodičovského centra
Radovánek, z.s. Komise se domnívá, že požadovaná částka je neúměrná vzhledem
k celkové alokované částce. Dotace města na spolkovou činnost by, podle názoru
komise, neměly krýt mzdové náklady. Doporučujeme uvažovat o jiných zdrojích
financování.
Snížení požadované částky proběhlo u Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. –
MO H.M. - opět není vykonávána dostatečná spolková činnost a propagace spolku,
a u SDH Chotěnice – duplicita žádostí a použití dotačních prostředků na nákup
uniformy, vyznamenání či smuteční kytice.
Díky výraznému rozdílu požadované a alokované částky komise navrhuje
alespoň podpořit nově vzniklé spolky výše uvedenými částkami na propagaci
a nezbytné výdaje.
Na závěr byla provedena rekapitulace a kontrola návrhů v obou programech.
Všichni členové komise s výsledným návrhem souhlasí.
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4. Diskuse, různé
Příští jednání komise se uskuteční na konci měsíce března v souvislosti
s přípravou ocenění úspěšných žáků.
5. Ukončení jednání
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. Termín dalšího jednání byl stanoven
předběžně na úterý 31. března 2020 od 17:00 hod v Multifunkčním centru města
Heřmanův Městec (zasedací místnost 1. patro).

Zapsala: Mgr. Lenka Šporková
Heřmanův Městec dne 24. 2. 2020
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