Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 29. 04. 2019, 16:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, malá zasedací místnost
Přítomni:
Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, Rastislav Sobíšek, MgA. Dmitrij Pljonkin, Mgr.
Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Radek Fridrich, Ing. Kamila Malá

Program:
1. aktualizace znění dotačního titulu v oblasti kultury v příštím období
Cílem aktualizace by měla být možnost objektivnějšího posouzení žádostí a další změny:
• větší přínos pro občany města
• lepší propagaci města jako poskytovatele dotace (nutnost uvádět město jako poskytovatele finančních
prostředků na akci)
• možnost ověření úspěšnosti akce
• hodnocení žádostí s informací o výši požadované částky subjektu z odboru sociálního a z programu pro
podporu sportu v souvisejících činnostech jednoho žadatele
• dřívější termín podávání žádosti tak, aby byl dostatek času pro posouzení – změna termínu
• změna maximální výše dotace v každém jednotlivém případě bude činit max. 100.000,- Kč na žadatele
• prohlášení o bezdlužnosti žadatele – doplnění do dotačního programu
• do formuláře pro žádost o dotaci doplnit kolonku zdali žadatel žádá i v jiné oblasti
• v sekci vyúčtování:
o přesuny mezi položkami rozpočtu z původních 25% na 10% z celkové výše přidělené dotace bez
písemného souhlasu odboru
o předkládat kopii originálních dokladů orazítkované a zřetelně popsané, že byly použity výhradně
k doložení přidělené dotace v dané oblasti
• možnost krácení dotace při porušení dotačních podmínek

Jedním z dopracovaných kritérií by zřejmě mělo být i pravidlo, které jsme letos uplatnili při hlasování o výši dotace a
to, posuzovat výši schvalované dotace v porovnání se subjekty, které mají podobný předmět činnost, členskou
základnu, cílovou skupinu a obsah projektu.

2. Komise kulturní doporučila radě města předloženou dotaci ve výši 90.000,- Kč žadatele Art
Bambini

Závěr: komise kulturní bere na vědomí
Zapsala: Ing. Kamila Malá

v. r. Ing. Miroslava Poskočilová
předsedkyně komise kulturní

