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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANTY Z ROZPOČTU MĚSTA 

(„GRANTOVÁ KOMISE“) 

 

Konáno dne:   11. 03. 2019 od 15:30 hodin 

Místo konání: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, č. dv. A.2.17 

Přítomni:        viz prezenční listina 

 

 

 

Program jednání: 

Dne 16. 01. 2019 byl usnesením zastupitelstva města č. 2/19 schválen rozpočet na rok 2019. 

V rozpisu rozpočtu je vymezena jedna položka v celkové výši 1 200 000 Kč na: 

 Programové dotace – kultura a zájmové aktivity  

 

Pí. Niklová: Během přípravy rozpočtu PO, došlo po dohodovacím řízení k přesunu částky 250 

tis. Kč na Ostrovské kulturní léto na řádek Programové dotace – kultura a zájmové aktivity. 

Tato částka, měla být na samostatném řádku, jako v minulých letech. Z toho důvodu je nutné 

ponížit částku, kterou máte k přidělení o 250 tis. Kč.  

P. Čekan: Částka k přerozdělení je tedy celkem 950 tis. Kč.  

P. Pála: Nahlásil možný střet zájmů u žadatele Český rybářský svaz.  

 

Komise pro posuzování žádostí o granty z rozpočtu města rozdělila mezi žadatele sumu ve 

výši 950 tis. Kč.  

 

Usn. č. 1/19 

Komise pro posuzování žádostí o granty z rozpočtu města doporučuje RM přidělit žadatelům 

o programovou dotaci z rozpočtu města na rok 2019 dle Pravidel pro poskytování na podporu 

sportu, kultury a zájmové činnosti dle přílohy č. 2, tohoto zápisu. 

Všichni pro 

 

Usn. č. 2/19 

Komise vyřadila žadatele SKK Ostrov, z.s. ze seznamu žádostí a doporučuje zařadit žádost do 

žádostí Programové dotace - sport s doporučenou částkou 25 tis. Kč.  

Všichni pro 

 

Usn. č. 3/19 

Komise vyřazuje žádost pí. Jakoubkové, Služby pro rodinu z.ú., která podle názoru komise 

spadá do sociálních služeb. 

Všichni pro 
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Usn. č. 4/19 

Komise vyřadila žádost Českého rybářského svazu z.s., místní organizace Ostrov a 

doporučuje zařadit žádost do rozpočtu MěÚ Ostrov a řešit problematiku vápnění samostatným 

řádkem v rozpočtu města.  

Všichni pro 

 

 

 

V případě, že jeden subjekt podal žádost na více než jednu akci, bude připravena jedna 

smlouva s celkovou sumou. Smlouvy budou obsahovat přesné vymezení účelu, na jaký lze 

poskytnutý příspěvek použít. 

 

 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. návrhy komise 

 

 

Jednání skončeno v 17:30 hodin. 

  

 

V Ostrově dne 11. 03. 2019 

Zapsala: Šárka Růžičková 


