
 

Zápis ze zasedání GRANTOVÉ KOMISE 

 
Datum konání: 18.02.2019 a 27.02.2019 
Místo konání: Městský úřad Vamberk, kancelář tajemnice městského úřadu  
 
Přítomni: Tomáš Ludvík (předseda), Jaroslav Brodina, Zdena Freivaldová, Hana Motyčková 
(finanční odbor), Ing. Martina Jusková (tajemnice) 
 
Program :    

1. Kontrola vyúčtování dotací z roku 2018 
2. Posouzení žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2019 z dotačního programů 

 
 
1. Kontrola vyúčtování dotací z roku 2018 

Komise provedla kontrolu vyúčtování dotací z roku 2018 a shledala závady ve vyúčtování 

dotace TJ Baníku Vamberk, z. s. – smlouva č. 13/2018 (přímá finanční podpora), která byla 

schválena na výdaje spojené s vyhlášením sportovce roku. Místo dokladů bylo předloženo 

několik vstupenek, které byly rozdány jako „volné“ vstupenky pro nominované a neprokazují 

tak skutečnost výdaje. Grantová komise navrhuje tuto část nepoužitých peněžních prostředků 

ve výši 1.943 Kč vrátit. U vyúčtování dotace TJ Baníku Vamberk, z. s. – smlouva č. 20/2018 

(dotační program PROVOZ) byly zjištěn duplicitní doklad. Komise navrhuje, aby organizace 

výdaj ve výši 246,88 Kč nahradila jiným dokladem přip. tuto část dotace vrátila.  

2. Posouzení a rozdělení žádostí z dotačních programů vyhlášených pro rok 2019 

Komisi byly předloženy k posouzení žádosti na rozdělení dotací z dotačních programů pro rok 

2019 – v dotačním programu PROVOZ bylo odevzdáno 22 žádostí a v dotačním programu 

AKCE A REPREZENTACE (pro 1. kolo) bylo odevzdáno 19 žádostí.  

Žádosti byly posouzeny dle podmínek vyhlášených dotačních programů pro 2019 a komise 

doporučila rozdělení finančních prostředků dle přílohy. U čtyřech žádostí TJ Baníku Vamberk, 

z. s. (oddíl badmintonu, oddíl aerobiku a oddíl tanečního studia) byli žadatelé požádány o 

doplnění žádostí a na základě doplněných žádostí komise navrhla výši dotace dle přílohy.  

Vzhledem k tomu, že se v programu AKCE A REPREZENTACE shromáždilo více kvalitních 

projektů, než jaký byl schválen objem finančních prostředků pro 1. kolo, komise postoupila věc 

k projednání zastupitelstvu města s požadavkem navýšení objemu finančních prostředků pro 

I. kolo o 30.515 Kč.  

Ve Vamberku dne 27.02.2019 

 
Tomáš Ludvík, v. r.  
předseda finančního výboru 
 

Zapsala: Ing. Martina Jusková 


