Zápis č. 13/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 2. května 2022, 17.00 – 17:40, OÚ Bludov
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Kamila Banková, Marcela Březinová, Hana
Činková, Bc. Barbora Haušková, Marie Jánětová, Mgr. Ivana Přikrylová, Mgr. Lubica
Vojteková
Omluveni: Karolína Kotrlá, Pavel Srb
Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Návrh na znění Dotačního programu obce na rok 2023
3. Návrhy na nové grafické zpracování Bludovanu
4. Různé
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík.
Předseda se krátce vrátil k bodům, které komise projednala na svém minulém zasedání.
Informoval členy komise o rozdělení a schválení dotací z dotačního programu na rok 2022.
Konstatoval, že rada a následně i zastupitelstvo obce rozdělilo dotace podle návrhu komise.
Tajemnice komise k tomu informovala, že jsou všechny dotační smlouvy uzavřené a
spolky již čerpají dotace.
2. Návrh na znění Dotačního programu obce na rok 2023
Komise dostala k projednání návrh na znění dotačního programu obce na příští rok.
Dotační program bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zasedání v září 2022,
k vyhlášení programu dojde v listopadu 2022. Příjem žádosti bude v průběhu měsíce ledna
2023.
Komise se shodla, že dotační program je dobře nastaven a není důvod provádět větší
změny či úpravy.
Pouze navrhuje dopracovat do programu možnost podat žádost o dotaci a následně i dotaci
vyúčtovat digitálně, a to prostřednictvím datové schránky. Samozřejmě s tím, že zůstane
zachována možnost osobního podání a zaslání přes poštu.
Předseda komise dále doplnil, že do programu bude dopracována podmínka k dotačnímu
titulu D2, kdy příjemce dotace doloží k vyúčtování dotace podrobný přehled celkových
výdajů za uskutečněnou akci (přílohou tohoto přehledu budou účetní doklady prokazující
vydané výdaje za uskutečněnou akci, k dokladům příjemce dále doloží doklady prokazující
úhradu předložených účetních dokladů). Obec od příjemce dotace požadovala pouze soupis
vydaných výdajů za uskutečněnou akci, což je dle upozornění auditorů nedostatečné.
Komise schválila a předkládá radě obce dopracovaný (o provozní změny) návrh
Dotačního programu na rok 2023.
3. Návrhy nového grafické zpracování Bludovanu
Komise již několikrát jednala o novém grafickém zpracování Bludovanu.
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V rámci minulé schůze komise projednala pět cenových nabídek od různých grafiků v ceně
od 5.000 - do 35.000 Kč. Komise pověřila paní Bc. Hauškovou, aby oslovila tři grafiky
s cenovou nabídkou do 7.000 Kč a nechala od nich zpracovat jednoduchý návrh grafického
zpracování Bludovanu. Z návrhů pak bude vybrán vítěz, který posléze zpracuje detailní
grafickou šablonu Bludovanu za cenu, s níž se přihlásil do soutěže.
Návrhy nového grafického zpracování Bludovanu dodali tito tři oslovení:
1. Filip Raif
2. Nikola Kočí
3. KartoTISK s.r.o.
V rámci posuzování jednotlivých návrhů se komise dohodla, že chce zachovat formát o
velikosti A4. Tímto byl vyloučen z posuzování návrh pana Raifa, který navrhoval formát
A3. Návrh od paní Kočí komise ocenila jako vhodný pro magazín, ale z pohledu
informačního měsíčníku je tento návrh ekonomicky výrazně náročnější.
Komise nakonec vybrala návrh číslo 03 spol. KartoTISK s.r.o. s tím, že „doladění“ titulní
strany a podrobností grafiky bude na vedoucí KD Bc. Hauškové. Vybraný návrh č. 03 je
přílohou zápisu.
Vedoucí KD B. Haušková k Bludovanu také navrhuje, stanovit pro měsíčník stejný počet
stran, kdy horní limit by byl 12 stran.
Komise doporučuje radě obce vybrat na nové grafické zpracování Bludovanu návrh
číslo 03 spol. KartoTISK s.r.o. a pověřit vedoucí KD B. Hauškovou jednáním o
detailech.
4. Různé
Vedoucí KD B. Haušková informovala o dění v kulturním domě.
Příští jednání komise je plánováno na září.
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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