
 

Zápis ze zasedání GRANTOVÉ KOMISE č. 2 

Datum konání: 10.06.2019 
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 2019 
2. Posouzení žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2019 z dotačního programu AKCE 

A REPREZENTACE (II. kolo) 
 
1. Kontrola vyúčtování dotací z roku 2019 

Komise provedla kontrolu následujících již vyúčtovaných dotací z roku 2019: 

Dotační program AKCE A REPREZENTACE I. kolo 

- Smlouva č. 37 – TJ Sokol Vamberk, z. s. – Vamberecký lvíček – některé doklady byly 

vystaveny na fyzické osoby nikoliv na spolek, nemá však vliv na vyúčtování (doloženo 

více dokladů) – doporučení: upozornit na správné vystavování dokladů, 

- Smlouva č. 38 – TJ Sokol Vamberk, z. s. – návštěva krytého bazénu – bez závad, 

- Smlouva č. 40 – TJ Sokol Vamberk, z. s. – župní závody – bez závad. 

Přímá finanční podpora 
- Smlouva č. 72 - Český kynologický svaz ZO Vamberk - Hoděčín č. 1036 – Oplocení 

areálu, pořízení vstupní brány a opravy budovy se zázemím – bez závad. 

Dotace malého rozsahu (dotace z RM) 
- Smlouva č. 75 – Sociální služba města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. – provozní 

náklady Domova pro seniory – bez závad. 

2. Posouzení a rozdělení žádostí z dotačního programu vyhlášeného pro rok 2019 – 
AKCE A REPREZENTACE (II. kolo) 

Komisi bylo předloženo 15 žádostí k posouzení na rozdělení dotací z dotačního programu pro 
rok 2019 – AKCE A REPREZENTACE (II. kolo).  

Žádosti byly posouzeny dle podmínek vyhlášených dotačních programů pro 2019 a komise 
doporučila rozdělení finančních prostředků dle přílohy.  

Vzhledem k tomu, že se v programu AKCE A REPREZENTACE (II. kolo) shromáždilo více 
kvalitních projektů, než jaký byl schválen objem finančních prostředků pro II. kolo, komise 
postoupila věc k projednání zastupitelstvu města s požadavkem navýšení objemu finančních 
prostředků pro II. kolo o 19.006 Kč.  

Ve Vamberku dne 11.06.2019 

 
Tomáš Ludvík, v. r.  
předseda grantové komise 
 

Zapsala: Ing. Martina Jusková 


