Měste Folice nad Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad Metují

zAPls z L. zAsEDÁNí e nnruTovÉ KoMlsE V RocE 2022
konaného dneL7.0L.2o22od 17:00 do22:30 hodin
Přítomni:

lng. Josef HavlíČek- předseda, Bohuslav Rieger ml., Mgr. Martina Frydrychová, Marek
Plný, lng. Jan Miler, Jaroslav Beran, lng, Zdeněk Kolář, lng. Milada Denksteinová, Petr

Rutar lng., Tereza Kohlová - zapisovatelka
Host:

lng. JiříBeran - starosta

Předseda grantové komise, lng. Josef Havlíček,zahájil zasedání grantové komise. přivítal
vŠechny Členy komise a hosta - pana starostu lng. Jiřího Berana. Komise následně hlasovala o
Přítomnosti hosta na jednání a jednohlasně odsouhlasila jeho přítomnost. ověřovatelem zápisu byla
určena Mgr. Martina Frydrychová.
GK byla informována předsedou komise o tom, že alokace jednotlivých dotačních programů je v tuto

chvíli Pouze předběžná nikoli konečná a předpokládá se, že Zastupitelstvo města vyčlenípodporu
dotačníchprogram ů následujícím způsobem:
DP Spolková činnost částkou 1 500 000,-Kč
DP Akce pro veřejnost 500 000,-Kč
DP Mimořádné úspěchy jednotlivců 30 0OO,-Kč

Předseda komise a správkyně dotací pro jednání připravili hodnotící tabulku jednotlivých kritérií,do
které během jednání prŮběžně zapisovali hodnoty, na kterých se členovékomise většinově shodli.

Poté Proběhlo projednání a hodnocení žádostív rámci dotačního programu Akce pro veřejnost,
Mimořádné Úspěchy jednotlivcŮ na 1. pololetí roku 2022 a projednání a hodnocení dotačního
Programu Spolková Činnost. Příjem žádostíbyl od 1. do 30. listopadu 2022 pro všechny zmíněné
ProgramY, V tomto období bylo podáno celkem šestnáct žádostí do dotačníhoprogramu Akce pro
veřejnost, kde bylo poŽádáno o spolufinancování celkem 26 akcí. Dále pak tři žádosti do dotačního
Pro8ramu Mimořádné Úspěchy jednotlivců a devatenáct žádostído dotačníhoprogramu Spolková
Činnost. Do tohoto programu byla přijata jedna žádost o dotacidodatečně - jde o MC MaMiNa, žádost
byla přijata k 15. 12.2021,.

Grantová komise konstatovala, že se nehodnotí žádosti podané v dotačnímprogramu pro Sociální
oblast.
SPrávkYně dotací komisi informovala, že všichni získanou dotaci z předešlé dotačnívýzvy vyúčtovali
v řádně stanoveném termínu včas, jsou řádně zkontrolovány a jsou v souladu s dotačnímipodmínkami.

Žádosti a přílohy žádostí
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ívlěsta Palice nad l$etuií
odbor finančně správní
Metují
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad
iů

GKkonstatovala,ženěkteřížadatelénedodaliúplnývýpiszevidenceskutečnýchmajitelů.Termínpro
do 31,,t,2O22,
dodánítěchto výpisů byl proto prodloužen

GKohodnotilavšechnyžádostivDPSpolkováčinnostvhodnotícímkritériuDodržovánídotačních
s,, který obdržel 5 bodů,
podmínek 10 body, kromě spolku MC Mamina z,

GKohodnotilavšechnyžádostivDPSpolkováčinnostvhodnotícímkritériuDodržováníplatné
který obdržel 0 bodů,
legislativy 10 body, kromě spolku Bez Šance,

GKohodnotilavšechnyžádostivDPAkceproveřejnostvhodnotícímkritériuDodržovánídotačních
podmínek 10 body.

pro veřejnost v hodnotícím kritériu DodrŽování Platné
GK ohodnotila všechny žádosti v Dp Akce
legislativy 10 body.
interních
o dotaci a přidělovala body dle stanovených
Grantová komise hodnotila jednotlivé žádosti
prospěšnost - max. 40 bodŮ, Poměr Žádané ČástkY - max. 10 bodŮ' CÍlová
kritérií(Akce pro veřeinost =
_ max, 10
podmínek DP - max, 10 bodů, Dodržování legislativy
skupina _ max. 20 bodů, Dodržování
Výsledky
iednotlivců = Prospěšnost- max.40 bodů'
bodů a Sídlo _ max. ]-0 bodů; Mimořádné úspěchv
_
legislativy max, 10 bodů a
_ max. 30 bodů, Dodržování podmínek DP - max, 10 bodů, Dodržování

Poměržádanéčástky-maxlObodů;Spolkováčinnost=Prospěšnost-max.40bodů,Početosob
DP - max,
částky - max 10 bodŮ, DodrŽování podmínek
mladších 21 let _ max. 20 bodů, Pomě r žádané
bodová
Celkový poČet ČlenŮ - max. 10 bodŮ). Minimální
10 bodů, Dodržovánílegislativy - max 10 bodů,
je 50 bodů, a to shodně ve všech dotačníchprogramech,
hranice pro to, aby mohl být projekt podpořen

jednotlivých spolku žádajícívDp spolková
Gk podrobně prošla počty členů

činnost,

u

žádostiMCMaminanebyldohledánpočetčlenůspolkuapočetčlenůdo21let.GKcelkovýpočet
členůa počet členůdo 21 let nehodnotila,

se komise zabývala i žádostmi podanými

v rámci hodnocení žádostí podaných v Dp spolková činnost
paníKosovouzaSeniorklubostašapanemVackemzaAstronomickýklub.

počet členův žádosti sDH velká Ledhuj
Grantová komise v průběhu hodnoceníopravila
spolku 0 bodů,
23 celkový počet členůna 59 členůa přidělila

a

to z hodnoty

jednotlivých ŽádostÍ,

objektivního hodnocení
V průběhu hodnocení se rozvinula debata na téma
kritérií,která bY bYlo vhodné rozŠÍřiti o dalŠÍstím'
Konkrétně u Spolkové činnostije nyní uvedeno šest

žebysekomisemělanáslednězamysletnadkritériem,,prospěšnost.,.Zároveňbylazmíněnazměna

let, do 26 let, Debata pokračovala i nad
_
proto, že členy mnohých spolků jsou i osoby z okolních obcí
celkovými počty členůve spolku zejména
okolních obcí, a do Žádostí uvádět skuteČnéPoČtY ČlenŮ
i
či měst, proto by si měli o příspěvek žádat od

_ např. do
věkové hranice pro hodnocení ,,práce s dětmi"

]_8
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Měste Poliee nad }ltetují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad Metují
|?}

z Police nad Metují(vč.místních částí-Hlavňov, Pěkov, Radešov)A dále také pro to, že správnost počtu
doloŽených ČlenŮ, ať uŽ v hodnotě celkový počet členů,či počet členůdo 21let, nemá GK jak ověřit.

Padl zde i návrh na novou povinnou přílohu k žádostem o dotaci a to Čestnéprohlášení o dodržování
legislativy (zákona, vyhlášek, atd..,,). U vyúčtovánípodpořených akcí by pak bylo vhodné kontrolovat

celkové náklady dané akce

-

ne pouze část, kterou město podpořilo.

NejvětŠÍdebata se vŠaktýkala výše požadovaných příspěvků a prokázání výše celkových nákladů dané
akce ČiceloroČníčinnosti. Některé spolky žádají o vysoké částky dotace, aniž by se musely starat o

nemovitosti, případně aniž by měly velkou členskou základnu či děti. Dle bodového systému hodnocení
Žádostíale i tak dostanou poměrně vysokou dotaci. Tento problém je do budoucna nutné dořešit jiným
nastavením kritériíČi bodŮ. Grantová komise se tedy dohodla, že před vypsáním nových dotačních
ProgramŮ zreviduje hodnotící kritéria jednotlivých dotačníchprogramů vypsaných Městem police nad
Metují.

Akce pro veřejnost
V PrŮběhu hodnocení žádostí v DP Akce pro veřejnost Martina Frydrychová uvedla u hodnocení žádostí
spolku Apeiron z. s. a ZO ČZS Police nad Metují, že se cítíbýt ve střetu zájmu a zmíněnéžádosti

nehodnotila. Zodpověděla několik doplňujících otázek od členůkomise týkajícíchse konkrétních akcí
zmíněných spolků.

Žádosti SKl Police nad Metují a Junáku v DP spolková činnost získalijako jedinížadateléplný počet bodů
a GK jím doporuČuje finančnípříspěvek v plné výši, tak jak o něj zažádali. Ostatním žadatelům GK
navrhuje krácení finančního příspěvku dle získaných bodů.
Žádosti SKl Police nad Metujía Julinka z.s. v DP Akce pro veřejnost získalijako jedinížadateléplný počet
bodŮ a GK doporuČuje finančnípříspěvek v plné výši, tak jak o něj zažádali. ostatním žadatelům GK
navrhuje krácení finančního příspěvku dle získaných bodů.

Minimální bodové hranice 50 získaných bodů nedosáhl pouze jeden žadatel a to spolek Bez Šancez.

s.

v DP Spolková činnost.

Grantová komise se neshodla na obodovánížádosti PSO do programu Spolková činnost.
DoporuČujeme, aby celková Částka pro PSO v rámci tohoto programu nepřekročila 15O OoO Kč.
Celkový zájem o finančnípříspěvek z rozpočtu města v dotačnímprogramu Akce pro veřejnost
byl ve výŠi280 800 KČ., v dotačnímprogramu Mimořádné úspěchy jednotlivců byl ve výši 25 0O0,- Kč a
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Měste Fatice ned §**tuj§
odbor finančně správní

Metují
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad
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Kč, Grantová komise dle bodového hodnocení
vdotačnímprogramu Spolková činnost z25,J,ooo,_
výši:
úspěšných žádostínavrhuje podporu v následující

pro veřejnost 1, pololetí,
posuzované žádosti v tabulce dle dotačního programu Akce
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Město Foliee n*d Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad Metují

Žadatet

požadovaná částka

Název akce

Gk doporučuie

Sportovníden mládeže s
TAJV. z.s.
Klub historických vozidel

TAJV v Polici nad Metuií

Metuie z.s.

vÝstava historickÝch vozide
Pohárek2022

HK Ostaš

000,00 Kč

5 000,00 Ka

25 000.00 Kč

21 300.00 Kt

3 000,00 Kč

3 000,00 Ki

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

1,0

l

NovoročníOPEN
Pohárový závod KHK (SLCR)

SKl Police nad Metují, z.s.

v běhu na lvžích

3

Středečnípohár - 10, ročník

3 000.00 Kč

3 000.00 Ki

Běh sídlištěm - 43. ročník

].000.00 Kč

1000,00

ročn ík

1

000,00 Kč

1

000,00 Ki

VÝiezd na Klůček- 3. ročník

1

000,00 Kč

1

000,00 Ki

Běh na Hvězdu - 36. ročník

3 000,00 Kč

3 000,00 Ki

15 000,00 Kč

13 500,00 Kt

Sokol Police n. M.
Mestské kulturni středisko
červenÝ kostelec
Junák - Skaláci Police n.

Vydávání sborníku Rodným
kraiem
Turnaj v deskových hrách 12.

Met.

T. J.

Dětský den

000.00 Kč

3

000.00 Kč
Ka

5 000.00 Kč

3 500.00 Kč

ročn ík

4 000.00 Kč

3 800,00 Kč

SDH Radešov

Radešovská osma
Jeden svět police nad

5 000,00 Kf

4 500.00 Ki

Julinka z.s.

Metuií2022
vÝlet oro děti

český svaz žen z.s. pěkov

Apeiron z.s.

lne. Mgr. Jiřina Heinová

30 000,00 Kč

důchodce

30 000,00 Ka

5 000,00 Kč

4 500.00 Ki

Nová Terasa 2022
Výstavy v Zeleném

30 000,00 Kč

24 000,00 Ka

domečku 2022

30 000,00 Kč

24 000,00 Ki

Letnídvoikoncert2022
Oživlá Dřevěnka 5

30 000,00 Kč

24 000.00 Ki

39 000,00 Kč

35 200.00 Ki

8 m0.00 Kč

7 200,00 Ka

3 500,00 Kč

3 200,00 Ka

4 000,00 Kč

2

a

zo českéhosvazu chovatelů Výstava králíků, holubů a
police nad Metuií
drůbežeo polické oouti
Soutěž "O pohár starosty
SDH Velká Ledhuie
města Police n. M."
odborná beseda/workshop
zo českéhozahrádkářského vzdělávacícelodenní
poznávací záiezd
svazu Police n. M.
podzimn ívýstava
pavel Jirásek
pivnítriatlon

cEL] EM

400.00 Ki

8 000,00 Kč

4 400,00 Ki

8 000,00 Kč

7 200.00 Kf

1300.00 Kč

900,00 Ki

28a 800,00 Kč 238 600,00 Kč

Posuzované žádosti v tabulce dle dotačníhoprogramu Mimořádné úspěchy jednotlivců 1. pololetí
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Městc Fal§ee nad lWetují
odbor finančně správní

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Reprezentace města v
boulderingu

Reprezentace města Cross country open2022

25 000,00 Kč

15 000,00 Kč

programu Spolková činnost
Posuzované žádosti v tabulce dle dotačního

Horolezecký klub Ostaš

Obnova lezecké stěny,
jistícíchlan, doplnění
tréninkovéhovybavení

16 000,00 Kč

13 600,00 Kč

5 000,00 Kč

2 500,00 Kč

Kulturní a společenská
Dobročinný fond pro

činnost, oslava jubileí,
doprava, nábor nových,
zejména mladých členů.

Administrativa a zajištění
klubu (účetníslužby, tisk
materiálů, nájmy, cestovné
apod.), částečnápodpora
mladších skupin na
soustředěních (platba za
SKl Police nad Metují, z.s.

2o0 000,00 Kč

ubvtování, stravu
Nářadí, cestovné na závody,

startovné, soustředění na
T. J. Sokol Po]ice nad

školenítrenérů.

260 000,00 Kč

247 000,00 Kč

5 000,00 Kč

4 000,00 Kč

Akce spolku, údržbaa

T. J. Sokol Hlavňov, z.s.

oprava sportovišť (sečení
hřiště, úklid tělocvičny,
doolnění cvičebníhonářadí)
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Město Foliee nad Mettljí
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad Metují

Provoz klubovny, drobné
opravy, údržba,příprava
rekonstrukce půdních
prostor, podpora celorroční
činnosti (materiál na
progra my, kopírová n í, tisk,

Junák

sportovní vybavení
vzděláváníčinovníků)

90 000,00 Kč

90 00o.oo !(č

80 000,00 Kč

40 000,00 Kč

25 000,00 Kč

12 500,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

799 900,00 Kč

10 000,00 Kč

6 000,00 Kč

25 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Provoz centra - nájemné

MC MaMiNa, z.s.
Miluše Kosová (Senior klub
Ostaš)

prostor ZŠa MŠPolice nad
Metují, elektřina, vodné a
stočné,náklady účetní
firmy, telefon, internet,
nákup pomůcek pro aktivní
činnost dětí, drobné opravy,

osobnínáklady (DPP)
Autobus, vstupenky, dárky
výročím,odměny
účinkujícím
atd.

k

Příspěvek na celoroční
činnost (příprava
projektových žádostí,
administrace schválených
projektů, doprava,
vyhotoven í dokumentací
potřebných k povolení)

občerstvenív rámci
JULlNKA z.s.

dobrovolnické práce, nákup
vybavení

Spartak Police nad Metují

Činnost oddílů,provoz

z.s.

SDH Velká Ledhuje

SK Pěkov

a

údržbamaietku.
Nákup potřebného
materiálu pro výcvik v
požárníhře Plamen a
soutěžímladých hasičŮ,
zakoupení prac. oděvů,
ocenění dětí.

chod klubu, údržbaareálu,
pěkovského sportovniště,
sportovní aktivity mimo
Pěkov (zimnístadion
Hronov).
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F§ěste F*tiee nad tvíetuií
odbor finančně správní

Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad

činnost orchestru - chod
zkušebny a nástrojů, notový
materiál, technické zajištění,
náimv a doprava.

PSO, z.s.

3oo 000,00 Kč

0,00 Kč

Provoz zkušebny (nájem,
elek.,plyn), pořízení

drobného vybavení mikrofony, kabely, propojky,
strunV apod., tisk materiálů,
cestovní náklady.

Bez Sance z.s.

25 000,00 Kč

úoržnahřiště, nákup
vybavení pro organizaci
školení či akce pro

Ostrostřelecká garda
Polický spolek "RADECKÍ"

20 000,00 Kč

Provoz spolku ( např.
vytápění a údržbaspolkové
místnosti), oslava a ocenění
dlouholetých členů

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

podpora mládeže

50 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Provoz oddílu, nákup
nových herních sad,
nůžkovéhostanu, vybavení
pořádání turnajů

30 000,00 Kč

Chod organizacem, provoz
údržbaobjektu AMK,
dokoupení nářadí a
nástrojů, podpora jezdců,

AMK Police n. M. v ACR

KUBB klub Police nad

Astronomický klub Police
Český rybářský svaz, MO

a

Přípravná fáze revitalizace
objektu hvězdárny,
dokončenínového oplocení
a ořístupových bran
Provoz spolku a prostředky
na činnost kroužku pro děti

cELKEM

20 000,00 Kč
30 000,00 Kč

?25t000,o0 Kč

Zapsala: Tereza Kohlová

v polici

*}ř_:ř,:i\rť-,,'

'o"

lng. Josef Havlíček,předseda komise

Mgr. Martina Frydrychová,
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