Zápis č. 4/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 9. prosince 2019, 16.30 – 17.20, OÚ Bludov
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Pavel Srb, Mgr. Lubica Vojteková, Kamila
Banková, Dis., Hana Činková, Bc. Barbora Haušková, Marie Jánětová, Mgr. Ivana Přikrylová
Omluveni: Karolína Kotrlá
Nepřítomni: Marcela Březinová

Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Hodnocení činnosti spolků v roce 2019 v rámci dotačního programu
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 den 20.9.2019. Členy komise informoval, že
zastupitelstvu obce byl od rady obce předán návrh na udělení pamětních listů, tak jak
komise navrhla na svém minulém zasedání. Komise krátce diskutovala o slavnostním
způsobu předání pamětních listů a opět se shodla, že předání pamětních listů by mělo
proběhnout v úvodu obecního plesu, který se bude konat dne 10.1.2020.
2. Hodnocení činnosti spolků v roce 2019 v rámci dotačního programu
Dotační program obce počítá s tím, že probíhá kontrola projektů nejen po účetní stránce,
ale i po věcné. Komise si tak na svém zasedání dne 7.2.2019 rozdělila kontrolu věcného
plnění konkrétních dotačních projektů v roce 2019 následovně:










Balík: SDH, Čmakal-běžecký závod
Vojteková: Junák, Štolcová-jóga, farnost
Přikrylová: ZŠ tábor, Dobeš – turnaj
Haušková: Páni z Bludova, Bludověnka
Srb: fotbal
Jánětová: zahrádkáři – soutěž, Myslivecký spolek, Tichá,
Kotrlá: Riedl-motokros, TJ Sokol
Banková – ČSOP
Březinová - Pohodáři

Jednotliví členové podrobně informovali o svých kontrolách a konstatovali spokojenost
s činností spolků a akcí v roce 2019. Došlo k uskutečnění všech akcí, které obec podpořila
dotací z rozpočtu obce.
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3. Různé
 Vedoucí Kulturního domu Bludov paní Haušková informovala o činnosti obecních
spolků, které užívají obecní prostory (kulturní dům a obecní klub). Informovala o
uzavírání nájemních smluv se spolky při užívání obecních prostor a o vzájemné
spolupráci se spolky při akcích, které pořádá kulturní dům. Komise diskutovala o
možnosti změny způsobu užívání obecních prostor spolky. Komise zadala vedoucí KD
Bludov, aby do příští komise zpracovala seznam spolků, které užívají obecní prostory,
se systémovým návrhem platby za pronájem.
 Tajemnice komise informovala, že šachový turnaj, který se každý rok koná v KD
Bludov, dostává přes obec na konání turnaje finanční dary od několika firem.
Účtování těchto darů je pak pro obec problematické. Komise se zamýšlela nad
organizací šachového turnaje a nad činností a financováním šachového kroužku, který
funguje při KD Bludov. Komise doporučuje radě obce, aby se fungování šachového
kroužku oddělilo od kulturního domu.
 Paní Jánětová upozorňuje, že u centrálního kříže na hřbitově, který byl nedávno
opraven, dochází k ničení podstavce. Lidé zde pokládají hořící svíce a vosk z těchto
svící ničí kamenný podstavec kříže.
 Paní Vojteková pochválila uskutečněné akce v kulturním domě.
Komise se dohodla, že příští zasedání komise se bude konat v únoru 2020.

Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík

Stránka 2 z 2

