Město Police nad Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí98, 549 54 Police nad Metují

zÁpls z2.zAsEDÁNí e nnrurovÉ KoMtsE v RocE 2022
konaného dne 3]..
Přítomni:

O1,,

2022 od 17:00 do 19.30 hodin

lng. Josef Havlíček - předseda, Mgr. Martina Frydrychová, Marek Plný, lng. Jan Miler,

lng. Zdeněk Kolář, Petr Rutar lng.,

Tereza Kohlová

Host:

- zapisovatelka,

lng. Jiří Beran - starosta

Předseda grantové komise, lng. Josef Havlíček, zahájil zasedání grantové komise. Přivítal
všechny členy komise a hosta - pana starostu lng. Jiřího Berana, Konstatoval, že komise je

usnášeníschopná, že je přítomno 6 členůz 10. Mgr. Martina Frydrychová upozornila všechny přítomné,
že si jednání bude pouze pro vlastní potřebu nahrávat. Zároveň okomentovala důvod dnešního setkání
grantové komise, týkajícíse vysvětlení nesrovnalostí, na které narazila ona sama po vyžádání
z roku2021, Poté vyzvala členy komise k odůvodnění přítomnosti pana starosty lng.
vyúčtovánígrantů
Berana na tomto zasedánía prosí, aby zároveň konkretizoval, ke kterému bodu se bude pan starosta
vyjadřovat. Předseda komise potvrdil že pana starostu na jednání přizval on, jelikož byl i e-mail paní

Frydrychové adresován panu starostovi, čímžodůvodnil jeho přítomnost. M8r. Frydrychová vŠak
uvedla, že v e-mailu, ve kterém žádala o dalšízasedání komise uvedla, že žádá o přítomnost pana
starosty a místostarosty až po zasedání komise.
Komise následně hlasovala o přítomnosti hosta na jednání a většinou hlasů (5x ANO,
odsouhlasila jeho přítomnost. Ověřovatelem zápisu byl určen lng. Jan Miler.

1-x

NE)

Opět se otevřela účastlng. Radko Kříževgrantové komisi- i když,,složilmandát" jižzhruba
před rokem, měla by grantová komise vzít jeho ukončeníčinnostina vědomís tím, že pokud je nutné
zajistit za tohoto člena náhradníka, musí se tímto zabývat Rada města. Zároveň by své ukonČení
činnosti měl podat písemně.
Následně přistoupila grantová komise k řešeníbodůz dopisu Mgr. Martiny Frydrychové, který
byldoručen 24. L.2022 členůmgrantové komise a rady města.

1.

Vjednom případě GK navrhla plný počet bodů, přestože spolek kžádosti nedoložil všechny
povinné přílohy - Dle vysvětlení se jednalo o spolek SKl Police. V podkladech, které byly GK
poskytnuty na první zasedání byla naskenována pouze žádost o dotaci, nikoliv příloha. Paní
Kohlová dodala, že přílohy dodané k žádosti byly vypsány v tabulce, která byla podkladem pro
jednání komise, že je chybou že nenaskenovala žádost s kompletními přílohami. Na jednáníGK
byly všechny žádosti o dotaci k dispozici, bylo možnédo nich nahlédnout. Pokud měl někdo ze
členůGK potřebu žádosti vidět před jednáním, bylo možnépaní Kohlovou oslovit a vyŽádat si
potřebné. Povinná příloha byla doložena společně s žádostí o dotaci
činnosti klubu

+

- jednalo se o Zprávu

o

účetnízávěrku za rok2O2O.
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Grantová komise se po krátké diskusi usnesla, že žádost SKl Police nad Metují byla a je
2,

kompletní, proto není nutné se vracet k bodovému hodnocení.
V jednom případě GK hodnotila a podala návrh na přidělenídotacíz rozpočtu Města, aniŽ by
měla kdispozici žádost - Jednalo se o žádost o dotaci MC MaMiNa, které podalo Žádost o

dotaci až L5.1,2.2021. O tomto bodu diskutovala GK již na předchozím jednání. Paní Kohlová
vysvětlila, že žádost nebyla zaslána grantové komisi ve společném,,balíku"se všemi ostatními
žádostmi, jelikož byla podána dodatečně. Předsedovi komise byla zaslána 16.L2.2021, v ]_5:02
e-mailem, bohužel došlo k chybě a ke komisi se elektronicky žádost nedostala. Byla však
k dispozici přímo na jednání grantové komise se všemi dalšímižádostmi. Zároveň bylo po
podrobnějším pročtením žádosti grantovou komisízjištěno, že jsou zde vyplněny poČty ČlenŮ.
Při minulém jednání GK nebylo toto kritérium hodnoceno.
GK se po hlasování (4x ANO,2x NE) usnesla, že se žádostíbude znovu zabývat, a proto do
hodnotícítabulky zapsala počet členůdle žádosti o dotaci - 20 dospělých osob. Jelikož není
v žádosti uveden počet členůdo 21- let, na hodnocenížádosti to nic nezměnilo.
V souvislosti s počty členůu spolku MC MaMiNa upozornila Mgr. Frydrychová na nesoulad u
počtu členůu SDH Velká Ledhuje. V žádostije uveden počet členůdo 2]_ let 23, a celkový poČet

členů23. GK na minulém jednání po telefonické konzultaci se zástupcem SDH doplnila celkový
počet členů(59). Tím se ohodnotil podíl členu do 21 let za 10 bodů. Na druhém zasedání se
členovéGK dohodli, že budou ctít žádost tak, jak je podaná. - Počet členůcelkem se tedy vrátil

na23a díkytétozměně došlo k navýšenípočtubodů (celkem 20)za kritérium Počet členůdo
21 let, Čímždošlo k navýšení návrhu podpory z původních6 000,- kč na 7 000,- Kč.

Ve dvou případech Grantová komise hodnotila a podala návrh na přidělenídotacíz rozpočtu
města neoprávněným žadatelům-Jde o paníMilušiKosovou (Senior klub)a pan LiborVacek
(Astronomický klub). Dle paní Mgr. Frydrychové by GK měla přehodnotit, zda 1e podpoří či
nikoliv, jelikož jde o Grantový program Spolková činnost, povinnou přílohou žádosti by měl být
výpis ze spolkového rejstříku, který, jelikož nejsou spolkem nenímožnédoložit. Pan starosta
uvedl, že o tomto se GK bavila již na minulém zasedánía usnesla se na tom, že je pro tentokrát

ohodnotí, avšak bude jim doporučeno pro příštírok založit spolek, případně žádat o dotaci
vGrantovém programu Akce pro veřejnost. Na dotaz pana Plného, zda je možnépodpořit
žádost z tohoto programu i když nejsou oficiálním spolkem odpověděl pan předseda GK
Havlíčeks tím, že GK můženavrhnout RM, aby podpořila dané žádosti přímo Pan Plný uvedl,
že by bylo dle jeho názoru vhodné žádosti nehodnotit a doporučit jim podání žádosti do
programu Akce proveřejnost na 2, pololetí2022,lng. Kolářvšak uvedl, že u Astronomického
spolku se nejedná o dotaci na akci, ale na obnovu areálu a přípravu na rekonstrukci kopule, na
což by v rámci GP Akce pro veřejnost žádat nešlo.

Po krátké diskusi se GK usnesla, že tyto žádosti doporučíRM podpořit mimo DP Spolková
činnost tj, ,,napřímo" ve výši, která by odpovídala bodovému hodnocenív rámci DP Spolková
činnost. Z tohoto důvodu jsou tyto žádosti součástívýsledné tabulky bodového hodnocení.
Stejné pochybnosti má Mgr. Frydrychová i u žádosti paní Hejnové, která podle ní není podána
formálně správně a měla by být omezena limitem 30.000,- Kč na jednu žádost, Dle lng. Koláře

i pana předsedy GK jsou

v žádosti rozepsány různorodéakce5

členůkomise bylo pro to,

zanechat podporu žádosti v té podobě, jak bylo uvedeno po 1. zasedání GK.
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4.

Správnost podaných informací

k

termínu dodánívyúčtováníu třech spolků - Konkrétně jde o

spolky MC MaMina, PSO, z.s. a ZO Českéhosvazu chovatelů Police nad Metují. Ve všech třech

případech je vyúčtovánídatovánok 15.1.2022, kdy mělo být dle smlouvy doručeno. Tento však
den připadá na sobotu. Což vzbuzuje pochyby o včasnémdodánívyúčtování.Mgr. Frydrychová
se dotazovala paní Kohlové, proč informovala GK na jednání 17J,2022 o tom, že jsou všechny

žádosti řádně vyúčtované.Paní Kohlová potvrdila informaci, že kL7.1,.2022 měla tato
vyúčtováníodkontrolovaná, proto GK potvrdila, že jsou všechna vyúčtovánívpořádku. Mylně
se domnívala, že tato informace není důležitá,jelikož brala za vhodné přijmout vyúčtováníi
následující pracovní den připadající po dni vyúčtovánístanovenémve smlouvě, pokud tento
datum připadl na víkend.

Grantová komise se po delšídiskusi domluvila na úpravě bodového ohodnocení podaných
žádostína základě zjištěných okolností. Z podaných vyúčtovánínení jasně patrné, kdy byly
odevzdány (nejsou na nich podací razítka podatelny). Proto budou daným spolkům strženy
body za nedodržení podmínek grantového programu,

.

o

spolek pso - nebyl hodnocen již při minulém jednáníGk (bylo Radě města police nad
Metují doporučeno poskytnout spolku přímou podporu v hodnotě 150 000,- Kč, bez
bodového ohodnocení). Návrh podpory tedy zůstává ve stejné výši.

MC MaMiNa

-

odebráno dalších 5 bodů z kritéria Dodržování podmínek dotačního
programu. Po tomto hodnoceníspolek obdržel 0 bodů v tomto kritériu. Jelikož by ale
celkový počet bodů nedosáhl 50 a žádost by nemohla být podpořena, GK se dohodla

na přidání 5 bodů do kritéria Prospěšnost. Bodové ohodnocení tedy zůstává na 50
bodech a návrh podpory ve výši 40 000,- Kč.

o zo

Českéhosvazu chovatelů, police nad Metují - odebráno 5 bodů z kritéria
Dodržovánípodmínekdotačníhoprogramu. Spolku bylo tedy uděleno celkem 85 bodů,
což znamená sníženínávrhupodpory z původních7 200,- Kč na nových 6 700,- Kč.

dojde k setkání grantové komise, kde budou diskutovány změny
vgrantových pravidlech, které byly zmiňovány při prvním jednání 17.1.2022. Předseda GK, lng.
V průběhu měsíce března

Havlíčekpřednese Radě města zámér komise upravit pravidla.
Zapsala: Tereza Kohlová

V Polici nad Metujídne 31,, 1.2022

fua

\__

lng. Josef Havlíček,předseda komise

lng. Jan Mi ler
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