Zápis č. 13/2014-18 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 27. června 2018, 16.30 – 17.15, radnice
Přítomni: prof. Stanislav Balík, Marcela Březinová, Hana Činková, Marie Jánětová,
Ing. Anna Znojová (vedoucí KD)
Omluveni: Mgr. Lubica Vojteková, Pavel Srb
Nepřítomni: Eliška Březinová
Program:
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
2. Dotační program obce na rok 2019 – návrh úprav
3. Dotační program obce na rok 2018 – rozdělení kontrolní činnosti
4. Obecní oslavy 100. výročí Československa
5. Různé
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík a krátce se vrátil k bodům, které komise
projednala na svém minulém zasedání.
Předseda komise se dotázal vedoucí KD, jak funguje navrhovaná možnost
organizovaného automobilového svozu seniorů na akce, které pořádá a zajištuje kulturní
dům. Vedoucí KD informovala členy komise, že v některých případech byl svoz
zajišťován. Komise doporučuje, aby byla informace o možnosti odvozu pravidelně
uváděna v pozvánkách na akce v Bludovanu.
Předseda komise konstatoval, že komise od rady obce dostala úkol, aby připravila
vyhlášení soutěže na novou vizuální identitu obce. Komise doporučuje přenechat tento
úkol nové komisi, která bude jmenovaná po podzimních volbách do zastupitelstva obce.
2. Dotační program obce na rok 2019 – návrh úprav
Komise projednala návrh úprav Dotačního programu obce na rok 2019, který bude
zastupitelstvo obce schvalovat na svém zářijovém zasedání.
Komise doporučuje rozšířit dotační titul C) podpora rozvoje sportu, tak aby do tohoto
dotačního titulu spadaly žádosti o dotaci typu Tomáše Riedla a Zdeňka Plháka, kteří každý
rok žádají obec o dotaci na svoji sportovní činnost, při níž reprezentují i obec.
Současné znění: Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu - podporována bude činnost
sportovních spolků
Upravené znění: Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu - podporována bude činnost
sportovních spolků a vrcholová sportovní, reprezentační činnost bludovských občanů.
S touto úpravou je spojené i doplnění příloh, komise navrhuje, aby žadatel o tuto dotaci
k žádosti přiložil zprávu o své činnosti a výsledcích za předcházející rok.
Komise navrhuje radě obce výše uvedenou úpravu dotačního titulu C) Podpora
rozvoje sportu.
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3. Dotační program obce na rok 2018 – rozdělení kontrolní činnosti
Dotační program počítá s tím, že probíhá kontrola projektů nejen po účetní stránce, ale i po
věcné: „Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné ta komise, která je
příslušná k posouzení daného dotačního titulu.“
Komise si rozdělila kontrolu věcného plnění konkrétních projektů v roce 2018
následovně:
Balík: SDH, Sokol, František Čmakal – běžecký závod, Lubomír Soural- senioři zájezd
Vojteková: skauti, ZŠ – příměstský tábor, farnost
Březinová M.: Maturová – cvičení, ČSOP, farnost
Znojová: Štolcová – jóga, Páni z Bludova, Bludověnka, Dobeš -šachový turnaj, Classic
Band
Srb: fotbal, myslivci
Jánětová: zahrádkáři, Blud v tyjátru, Pohodáři
Zprávu o kontrole podají členové na příštím zasedání komise, tj. 10. září 2018.
Tajemnice komise pošle členům komise scan konkrétních dotačních žádostí, aby se mohli
připravit na kontrolu a domluvit se s žadateli.
4. Obecní oslavy 100. výročí Československa
Vedoucí KD informovala o přípravách oslav ke 100. výročí vzniku Československa, termín
byl po dohodě se starostou stanoven na čtvrtek 25.10.2018.
Vedoucí KD nastínila program oslav:
 kladení věnců u pomníku
 ohňostroj s předchozím lampionovým průvodem na Vlčí důl + kulturní program ve
Vlčím dole
 přednáška nebo výstava k tomuto tématu
Předseda komise navrhuje realizovat zasazení lípy v zahradě ZŠ (toto je nutné projednat
s ředitelkou ZŠ), dále předseda komise navrhuje uspořádat přednášku ve spolupráci
s Nadací Karla staršího ze Žerotína. Komise s těmito doporučeními souhlasí.
5. Různé
Komise se dohodla, že příští zasedání bude 10.9.2018 od 16.30 v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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