Zápis č. 9/2014-18 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 26. května 2017, 15.30 – 16.30, kulturní dům
Přítomni: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Marcela Březinová, Marie Jánětová, Pavel Srb,
Mgr. Lubica Vojteková, Ing. Anna Znojová
Nepřítomni: Eliška Březinová, Hana Činková
Program:
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
2. Dotační program obce na rok 2017 – rozdělení kontrolní činnosti
3. Dotační program obce na rok 2018
4. Propagace kulturních akcí, úklid v kulturním domě
5. Nové kolekce propagačních předmětů
6. Různé
1. Úvod, 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.
Seznámil přítomné s procesem projednání a schválení rozdělení dotací z Dotačního
programu 2017, včetně nesouhlasné reakce ČSOP směřované radě obce. Komise pevně
stojí za svým stanoviskem z února 2017 a upozorňuje, že není možné být vstřícní vůči
spolkům (žadatelům), kteří nedodávají vyúčtování projektů včas.
2. Dotační program obce na rok 2017 – 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 doporučuje, aby rada vyzvala své komise, aby tuto kontrolu provedly.
Komise si rozdělila kontrolu věcného plnění konkrétních projektů v roce 2017
následovně:
Balík: SDH, Sokol
Vojteková: skauti, ZŠ – příměstský tábor, farnost
Březinová M.: Maturová – cvičení, ČSOP, farnost
Znojová: Štolcová – jóga, Páni z Bludova, Bludověnka, šachový turnaj
Srb: fotbal, myslivci
Jánětová: zahrádkáři – soutěž, Blud v tyjátru, Pohodáři
Jednotliví členové se domluví s konkrétními spolky tak, aby mohla kontrola proběhnout
do konce roku 2017. Zprávu o kontrole podají komisi na začátku roku 2017.
Komise žádá H. Činkovou, aby poslala konkrétním členům komise scan konkrétních
dotačních žádostí, aby se mohli připravit na kontrolu a domluvit se s žadateli.
3. Dotační program na 2018
Předseda vyzval členy komise, aby si promysleli připomínky k dotačnímu programu na
rok 2018 a aby je zaslali na jeho mailovou adresu do konce června 2017. Pokud se jich
sejde víc a větší závažnosti, proběhne speciální schůze komise v průběhu července.
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4. Propagace kulturních akcí, úklid v kulturním domě
Předseda komise se dotázal vedoucí kulturního domu na propagaci kulturních akcí; zdá se
mu, že se někdy akce ani neobjeví v Bludovanu.
Vedoucí KD vysvětlila situaci – nedostatky se týkají pouze akcí Kruhu přátel hudby, kdy
se v některých případech domluví termín až dva tři týdny před konáním. Vysvětlila, jak
funguje Kruh přátel hudby – jde o celostátní nadaci, která finančně přispívá na akce,
nicméně stanovuje program, včetně termínů. Ty jsou občas nevhodné, je jich poměrně
dost – to vše vede k tristní účasti.
Po dlouhé diskusi se komise jednomyslně usnesla na tom, že doporučuje radě obce,
aby obec z Kruhu přátel hudby vystoupil. Kulturní dům se posléze bude moci
soustředit na organizaci několika málo koncertů ročně ve vhodných termínech
s dostatečnou propagací.
Předseda komise upozornil na stížnosti ohledně úklidu v objektech spravovaných
kulturním domem. Vedoucí KD sdělila, že o problému ví a s uklízečkou jej řeší.
5. Nové kolekce propagačních předmětů
Komise se seznámila se stávající nabídkou propagačních předmětů obce.
Předseda vyzval členy komise, aby přemýšleli o nějakých nových zajímavých
propagačních předmětech, které by byly skutečně i užitečné (např. cyklodresy, mikiny).
Dále bude komise přemýšlet i o případném redesignu stávajících předmětů (např. nový
design triček).
Do celého procesu bude vtažena i bludovská veřejnost – bude oslovena ve dvou krocích
(jak v Bludovanu, tak na Bludnovinkách): 1) k podávání návrhů na konkrétní předměty
(do konce prázdnin), 2) ke grafickému zpracování (na podzim). Návrhy budou podávány
na adresu kulturního domu (mail, schránka, osobně).
6. Různé
Komise konstatovala nespokojenost s fungováním správce hřiště Na farském S.
Čmakalem a doporučuje radě obce, aby situaci řešila.
Komise doporučuje radě obce, aby jednala s majitelem zámeckého parku, zda by
nebylo možné z prostředků, které obec ročně za nájem parku platí, opravit cestu
mezi vstupem do parku a přístupem ke hřišti a Gryngleti.
Komise chválí úpravu veřejných prostor v obci, výsadbu apod.
Zapsal: Stanislav Balík
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