Zápis č. 2/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 10. června 2019, 16.30 – 17.30, radnice
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Mgr. Ivana Přikrylová, Karolína Kotrlá, Kamila
Banková, Dis., Marie Jánětová, Mgr. Lubica Vojteková, Hana Činková, Marcela Březinová,
Pavel Srb
Omluveni: Ing. Anna Znojová

Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Dotační program obce na rok 2020 – návrh úprav
3. Různé
1. Úvod a 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.
Informoval, že dotace z Dotačního programu obce na rok 2019 rozdělilo zastupitelstvo
obce podle návrhu komise. Komise si také připomněla rozdělení kontrolní činnosti v rámci
dotací v tomto roce, viz zápis z minulé schůze.
Dále členy komise informoval, že vedoucí KD Bludov Anna Znojová dala výpověď a
k 30.6.2019 v této funkci končí. V současné době se koná výběrové řízení na obsazení
místa vedoucí/ho KD Bludov.
V rámci obecních dotací na rok 2019 byla TJ Sokolu Bludov komisí navržena a
zastupitelstvem obce schválena dotace ve výši 160.000 Kč s tím, že u této dotace byla dále
schválena podmínka, že poslední jedna třetina dotace (tj. 53.000 Kč) bude spolku
proplacena po splnění dvou podmínek:
1. v budově sokolovny č.p. 357 Bludov budou opraveny vnitřní omítky,
2. v budově sokolovny č.p. 357 Bludov bude vymalováno.
Sokol byl s tímto seznámen a na základě toho si nechal zpracovat cenovou nabídku na
opravu a výmalbu tělocvičny. Cenová nabídka vyšla na cca 80.000 Kč, což je 50 % z
poskytnuté dotace. Člen komise Pavel Srb informoval, že si Sokol nechal zpracovat další
cenovou nabídku, která vychází na cca 35.000 Kč. Práce se provedou za tuto cenu a tím
dojde i ke splnění podmínky v rámci poskytnuté dotace.
2. Dotační program obce na rok 2020 – návrh úprav
Komise projednala návrh úprav Dotačního programu obce na rok 2020, který bude
zastupitelstvo obce schvalovat na svém zářijovém zasedání. K vyhlášení programu pak
dojde 1.11.2019 s tím, že žádosti se budou přijímat v průběhu ledna 2020. Předseda komise
podrobně vysvětlil potřebu navrhovaných úprav dotačního programu. Komise pak jednala
o návrhu znění nového dotačního titulu D2 a navrhuje radě obce následující znění:
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Návrh změny v dotačním titulu D:
Dotační oblast Kultura, spolková činnost, velké kulturní akce je rozdělena do dvou
dotačních titulů:
Dotační titul D1) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí a činností směřujících k naplnění programu spolku.
Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou činnost mládeže a na akce spadající do
dotačního titulu D2.
Dotační titul D2) Pořádání velkých kulturních akcí:
Podporováno bude uskutečnění velkých kulturních akcí přesahujících svým dopadem obec
Bludov. Dotační podpora obce Bludov smí v tomto případě činit nejvýše 50 % celkových
nákladů. Každý žadatel smí žádat v tomto dotačním titulu pouze o jednu dotaci ročně.
Podpora se nevztahuje na akce typu ples, zábava, letní karneval, diskotéka apod.
Komise předkládá radě obce svůj návrh na změnu a doplnění dotačního programu
obce u datačního titulu D.
3. Různé
Ivana Přikrylová upozornila na nepořádek v autobusové zastávce „Bludov, zámek“ u
Bludovské a.s.. Navrhuje umístění odpadkového koše přímo do prostoru zastávky s tím, že
také navrhuje častější úklid autobusových zastávek v obci.
Členové komise navrhují umístění laviček a odpadkových košů u polních cest, které vedou
podél kolejí. Tyto cesty využívají turisté, cyklisté i in-line bruslaři, proto by bylo vhodné
uvažovat také o umístění např. krytých odpočinkových míst.
Lubica Vojteková doporučuje zřízení vstupního bezpečnostního systému do prostor
kulturního domu pro spolky, které prostory kulturního domu pravidelně užívají. Při zřízení
toho systému by byl přehled o pohybu uživatelů kulturního domu. Tento vstupní
bezpečnostní systém nedávno zavedla základní škola pro vstup a odchod do/z tělocvičny.
V ZŠ se tento systém osvědčil.
Pavel Srb navrhuje zřízení bankomatu v obci.
Komise navrhuje radě obce, aby se provedla údržba stanovišť dětských naučných stezek.
Některá zastavení jsou zničená a již neslouží svému účelu.
Komise se dohodla, že příští zasedání se bude konat v novém objektu SK Bludov.
Tajemnice komise zajistí s předsedou SK Bludov vhodný termín v měsíci září.
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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