Zápis č. 6/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 8. června 2020, 17.00 – 17:50, OÚ Bludov
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Mgr. Lubica Vojteková, Hana Činková,
Bc. Barbora Haušková, Marie Jánětová, Mgr. Ivana Přikrylová, Karolína Kotrlá, Marcela
Březinová, Kamila Banková, Pavel Srb

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
Informace o nečerpání některých dotací z Dotačního programu obce na rok 2020
Návrh nového ceníků nájmů v KD Bludov
Dotační program obce na rok 2020 – rozdělení kontrolní činnosti
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. Členy komise informoval o schválení dotací
z dotačního programu obce v zastupitelstvu obce.
2. Informace o nečerpání některých dotací z Dotačního programu obce na rok 2020
Tajemnice komise informovala členy komise o nevyužití dvou poskytnutých dotací
v tomto roce.
Jedná se o dotaci ve výši 5.000 Kč na podporu konání běžeckého závodu Bludovský kros.
Pořadatel závodu František Čmakal obec informoval, že z důvodu nařízení vlády byl nucen
závod zrušit bez náhrady. Předloženou smlouvu na dotaci nepodepsal, dotaci tak
v letošním roce nebude čerpat.
Dále se jedná o dotaci ve výši 100.000 Kč na podporu konání akce „Žerotínské slavnosti a
20 let Pánů z Bludova“. Pořadatel slavností Kamil Tichý obec informoval, že s ohledem na
dosavadní opatření proti šíření koronaviru nebude slavnosti pořádat. Předloženou smlouvu
na dotaci podepsal, ale schválenou dotaci v letošním roce nebude čerpat.
3. Návrh nového ceníků nájmů v KD Bludov
Vedoucí KD Bludov předložila návrh nového ceníku krátkodobých nájmů kulturního
domu, zároveň členům komise předložila i návrh systému placení nájemného spolky, které
využívají prostory kulturního domu.
Komise dlouze projednala předložený návrh na placení nájemného místními spolky a
navrhuje, aby u pronájmu sálu nebo jeviště spolkům, bylo nájemné ve výši 150 Kč/hod..
Spolky využívají prostory kulturního domu ke svým zkouškám, při tomto užívání mají
k dispozici inventář kulturního domu a toalety kulturního domu. Při užívání prostor
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dochází ke spotřebě elektřiny, vody, tepla, v prostorách se pravidelně uklízí. Některé
spolky mají k dispozici i vlastní sklad pro uložení svého inventáře. Navrhované nájemné je
symbolické tak, aby došlo k pokrytí nákladů spojených s užíváním prostor. Komise také
porovnala i výše jiných nájmu v obci, pronájem sokolovny je ve výši 170 Kč/hod.,
pronájem tělocvičny v ZŠ je ve výši 240 Kč/hod.
V ostatních případech pronájmu prostor kulturního domu (jedná se o prostory učeben,
prostoru pod jevištěm) navrhuje komise nájemné ve výši 50 Kč/hod.
Dále komise navrhuje, že v případě pořadatelské pomoci od spolku či vystoupení spolku
v rámci programu kulturního domu by bylo nájemné poníženo o tzv. „kompenzaci“ a to o
500 Kč za jednotlivý případ pomoci či vystoupení v rámci ročního vyúčtování nájemného.
Komise se domnívá, že pro spolky by tato „kompenzace“ byla více motivační.
Komise dále jednala o novém ceníku za krátkodobé nájmy kulturního domu. Stávající
ceník vychází z usnesení rady obce v roku 2009. Stávající ceny již neodpovídají novému
vybavení kulturního domu, neodpovídají cenám energií a službám spojených s pronájmem.
Návrh nového ceníku:
PŘEDMĚT NÁJMU

CENA VČETNĚ DPH

POZN.

Pronájem zahrady, přístupové cesty, WC

150 Kč/hod

nově stanovená položka - např., někdo si
pronajme kinosál, ale chtěl by i do zahrady. K
pronájmu se připočte počet hodin pronájmu
zahrady.

Pronájem vestibulu

300 Kč/hod

Prostory lze nyní pronajmout jen krátkodobě ve
všední den vzhledem k činnosti kavárny.

Pronájem sálu včetně jeviště, kinosálu, balkonů,
vestibulu, kuchyně, jídelny, přístupových cest,
zahrady a WC - pro soukromé akce

5 000 Kč/den

V případě, že akce vyžaduje přípravu a úklid, tedy
že akce zablokuje dění v KD na více dní, budou
účtovány všechny dny, které omezují KD pro
konání těchto akcí - pokud svatba začne
připravovat výzdobu ve čtvrtek, samotná oslava je
v sobotu a úklid v neděli, budou kalkulovány celé 4
dny.

Pronájem sálu, kinosálu včetně jeviště, balkonů,
vestibulu, kuchyně, jídelny, přístupových cest a
WC - pro místní spolky (plesy) pořádané pro
veřejnost

5 000 Kč

Z praxe vyplývá 1 den na přípravu, 1 den konání
akce a 1 den úklid - tedy akce, která reálně obsadí
KD na tři dny.

Pronájem sálu, jeviště, balkonů, vestibulu,
kuchyně, jídelny, přístupových cest a WC (bez
zadního balkonu a kinosálu) - pro soukromé akce

3 000 Kč/den

Opět platí cena za den, v případě příprav se budou
účtovat všechny dny.

Pronájem kinosálu, jeho předsálí (zadní balkon) a
WC - soukromé akce, školení

1.500 Kč/den

Pronájem sálu na prodejní akci, přístupové cesty a
WC

2000 Kč/den
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4. Dotační program obce na rok 2020 – 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 2020
následovně:
Balík: SDH,
Vojteková: Junák, Štolcová-jóga, farnost
Přikrylová: ZŠ tábor, Dobeš – turnaj, Hegedüs- Slavnosti koupaliště
Haušková: Páni z Bludova, Bludověnka
Srb: SK Bludov, Plhák- sidecarcross
Jánětová: zahrádkáři – soutěž, Myslivecký spolek,
Kotrlá: Riedl-motokros, TJ Sokol
Banková – ČSOP, Spolek pro Kostelíček Božího Těla
Březinová – Pohodáři, farnost
Kontrola činnosti ze strany členů komise proběhne do konce listopadu 2020, zprávu o
kontrole pak podají členové na nejbližším zasedání komise.
5. Různé
Příští zasedání komise se bude konat v září. Komise se dohodla, že toto zasedání by se opět
mohlo konat v areálu SK Bludov. Pan Srb zajistí vhodný termín v měsíci září.

Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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