Zápis z jednání dotační komise
Datum jednání: 30.11.2020
Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou
Přítomní členové: Lukáš Reichel (předseda)
Jakub Semian
Ondřej Veszelei
Petr Kosík
Renata Baxová (od 18:30)
Omluveni:

Hosté: Vít Penížek, místostarosta
Jakub Šíma, kulturní referent
1. Přidělování dotací 2021 v souvislosti s omezím akcí v roce 2020 z důvodu COVID-19
Komise navrhuje, aby spolky, které nemohly uskutečnit akci, na kterou byla přidělena dotace
v roce 2020, dostaly v roce 2021 při žádosti o pořádání stejné akce, automaticky částku z roku
2020. Není vyloučena možnost přidělení vyšší finanční částky.
Ve formuláři bude doplněn příslušný bod – podmíněno podepsanou smlouvou v roce 2020.
2. Podávání žádostí 2021
Možnost podání elektronicky (zajistí VP)
Součástí podmínek Smlouva o přidělení dotace (zajistí VP)
Povinnost informování o termínu konání (i součástí smlouvy)
Možnost využití služeb kulturního referenta pro prezentace akcí
Město vytvoří kalendář městských společenských (kultura, sport,…) akcí + elektronický kalendář
pro spolky pro lepší koordinaci akcí (zajistí JŠ).
Udržení limitu max. dotace 50 tis.
3. Publicita podpory města
Do smlouvy ukotvit jasně definovanou formu publicity:
Uvedení loga a názvu města na všech upoutávkách (plakáty, letáky, avízo v tisku) a instalace
baneru/roll-upu při pořádání akce na viditelném místě.
4. Omezení dotací pro akce pořádaných politickými subjekty
Do podmínek (i součástí smlouvy):
Dotace jen pro akce, které nejsou účelovou propagací politické činnosti (vedení politické
kampaně, a jiné).
Dotace mohou směřovat na akce, které mají sponzoring od subjektů s politickou činností.

5. Úprava formuláře
Dle návrhu pí. Baxové – tj. lepší definice využití finančních prostředků.
6. Vyhlášení
Aktualizovat všechny dokumenty
7. Vytvoření Jednacího řádu
Vytvořit pravidla v průběhu roku 2021.
8. Různé
Město by mělo zvážit přímé financování subjektů s rozsáhlou činností, tak aby měly větší jistotu v
dlouhodobějším financování pro svou činnost. Naopak by mělo zvážit omezení přidělování dotací
subjektům, které dostávají finance přímo z rozpočtu města.

Jednání bylo ukončeno předsedou dotační komise v 19:30.

___________________
Lukáš Reichel

___________________
Renata Baxová

___________________
Petr Kosík

___________________
Jakub Semian

___________________
Ondřej Veszelei

V Libčicích nad Vltavou 30.11.2020

