Zápis č. 7/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 22. října 2020, 18.00 – 18:40, videokonference
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
Omluveni: Pavel Srb
Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Opětovné projednání návrhu nového ceníku nájmů v KD Bludov
3. Dotační program obce za rok 2020 – kontrolní činnost
4. Různé

1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík, který poděkovat všem členům komise za
ochotu spojit se společně na videokonferenci.
Předseda se krátce se vrátil k bodům, které komise projednala na svém minulém zasedání.
Zmínil, že je pravděpodobné, že v rámci letošního dotačního programu obce nedojde ke
100% vyčerpání některých dotací (z důvodu omezení činnosti spolků nebo nekonání
některých plánovaných akcí). S tajemnicí komise se dohodl, že v této věci bude informovat
spolky.
Dále informoval, že kladení věnců dne 27.10.2020 proběhne bez účasti veřejnosti.
2. Opětovné projednání návrhu nového ceníku nájmů v KD Bludov
Komise se vrátila k projednání návrhu nového ceníků krátkodobých nájmů v KD Bludov a
systému placení nájemného spolky, které využívají prostory kulturního domu. V současné
době místní spolky za užívání kulturního domu nic neplatí.
Dle návrhu z minulé schůze komise propočítala vedoucí kulturního domu výši modelového
nájemného a požádala komisi o nové projednání navrhovaného ceníku. U některých spolků
by roční nájemné bylo neúměrně vysoké a v některých případech by mohlo vést i
k možnému ukončení činnosti spolku.
Vedoucí kulturního domu předložila návrh modelového ročního nájemného při výši 10
Kč/hod. Komise tento návrh projednala a navrhuje nájemné ve výši 20 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.
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Komise dále jednala o nové podobě ceníku za krátkodobé nájmy kulturního domu pro
komerční účely. K návrhu nového ceníku nemá komise výhrady, jedná se o reálně
navržené ceny. Dosud platný ceník schválila rada obce v roce 2009, ceník tedy 11 let není
aktualizovaný.
Návrh nového ceníku:
PŘEDMĚT NÁJMU

CENA VČETNĚ
DPH

Pronájem zahrady, přístupové
cesty, WC

150 Kč/hod

Pronájem vestibulu, přístupové
cesty, WC

300 Kč/hod

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

5 000 Kč/den

Pronájem sálu, kinosálu včetně
jeviště, balkonů, vestibulu,
kuchyně, jídelny, přístupových
cest a WC - pro místní spolky
(plesy) pořádané pro veřejnost
Pronájem sálu, jeviště, balkonů,
vestibulu, kuchyně, jídelny,
přístupových cest a WC (bez
zadního balkonu a kinosálu) - pro
soukromé akce
Pronájem kinosálu, jeho předsálí
(zadní balkon) a WC - soukromé
akce, školení
Pronájem sálu na prodejní akci,
přístupové cesty a WC

POZN.
nově stanovená položka - např.,
někdo si pronajme kinosál, ale
chtěl by i do zahrady. K pronájmu
se připočte počet hodin pronájmu
zahrady.
Prostory lze nyní pronajmout jen
krátkodobě ve všední den
vzhledem k činnosti kavárny.
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.

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.

3 000 Kč/den

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

1.500 Kč/den
2000 Kč/den

3. Dotační program obce za rok 2020 – kontrolní činnost
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.
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Ze strany členů komise již došlo ke kontrole některých dotačních projektů.
L. Vojteková provedla kontrolu u Junáků, u A. Štolcové, která čerpá dotaci na kurzy jógy.
Konstatovala, že vzhledem k omezení na jaře a nyní i na podzim činnost u příjemců dotací
probíhá omezeně.
K. Kotrlá kontrolovala činnost Tomáše Riedla a TJ Sokol.
I. Přikrylová provedla kontrolu u Pavla Hegedüse, který pořádal slavnosti koupaliště. Dále
kontrolovala pořádání příměstského tábora při ZŠ Bludov. Obě akce proběhly bez
omezení.
4. Různé
Komise upozorňuje na špatný stav dětských naučných stezek, které se nachází na
území obce. Některé interaktivní prvky jsou již nefunkční. Komise navrhuje v rámci této
stezky zachovat pouze informativní panely.
M. Jánětová upozornila, že na hlavní hřbitovní bráně chybí upozorňující cedule o zákazu
vodění psů na hřbitov. Žádá, aby u hlavního vstupu na hřbitov byla tato cedule umístěna.
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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