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Návrh usnesení: '
ZM/ l 2022 Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch 2022
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotacíz Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2022 pro:
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1 656 91,11% l 91% 18048/2022 Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠP, ul. Masarykova, Čáslav CelostátnI hudební přehlídka pedagogických škol 40 000,00

2 649 90,14% l 90% 18334/2022 Formanova Čáslav, z.s., Masarykova 194, Čáslav Ce|oročnj kulturní program spolku 40 000,00

3 641 89,03% l 89% 17745/2022 Muzejnia vlastivědný spolek Včela Čáslavská CeloročnI činnost 30 000,00

4 636 88,33% l 88% 18337/2022 Formanova Čáslav, z.s., Masarykova 194, Čáslav Dvorky 2022 40 000,00

5 618 85,83% l 86% 17746/2022 Muzejnía vlastivědný spolek Včela Čáslavská putovnívýstava Bitva u Chotusic 1742 30 000,00

9-10 584 81,11% l 81% 15942/2022 Schrôdingerova kočka, z.s., Levá, Praha 4 celoročnI kulturní činnost 40 000,00

9-10 584 81,11% l 81% 15240/2022 Třiatřicet z.s. Tajemné světy jaromira Šofra výstava obrazů 40 000,00

14 556 77,22% l 77% 15947/2022 Schrôdingerova kočka, z.s., Levá, Praha 4 kulturní akce NOVA FORMA 2 40 000,00

15-16 552 76,67% l 77% 18046/2022 Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠP, úl. Masarykova, Čáslav Zpíváme pro město 40 000,00

18 531 73,75% l 74% 15243/2022 Třiatřicet z.s. Katalog z výstavy obrazů jarom'ra Šofra 40 000,00

21 506 70,28% l 70% 17281/2022 Catering Chotěboř s.r.o. Votvirák na cestách 40 000,00

22 501 69,58% l 70% 17282/2022 Catering Chotěboř s.r.o. Grand - Fest 40 000,00
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Čáslav
Důvodová zpráva:
Komisi pro Kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch /dále jen ,,komise"/ bylo prostřednictvím města v termínu od 15.2. do 15.3.2022 doručeno celkem 37 žádostí do
vyhlášeného dotačního Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 2022. Komise provedla v termínu 16.3.-21.3. jejich vyhodnoceni dle RM schválených Zásad pro
poskytnuti dotaci z rozpočtu města v Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 2022.

Komise posuzovala došlé žádosti o dotaci o celkovém finančním požadavku ve výši 1328 000,00 KČ.

Komise na základě interního hlasování členů komise ze dne 22.3.2022 doporučuje RM a ZM, aby prostředky určené pro uvedený dotační titul, v celkové výši 822 000,00 KČ
byly rozděleny úspěšným žadatelům, kteří splnili kritéria dotačního titulu, níže uvedeným způsobem:

Jedné žádosti od Národního zemědělského muzea, s.p.o. nebylo vyhověno a žádost byla vyřazena pro nesplněni formálnIch podmínek zadáni dotačního titulu.*
*Žadate1 je společnost z kategor'e s.p.o. a nemůže proto, dle Zásad pro poskytnutí dotac' z rozpočtu města v Programu kultura, spolková Č'nnost a cestovn' ruch o dotaci
žádat. Komise tuto skutečnost zjistila při hodnoceni žádosti. Žadatel může identickou žádost podat formou individuálnI žádosti, kde výše uvedená skutečnost není na překážku.
Komise, vzhledem ke kvalitě projektu, doporučuje RM, aby u tohoto žadatele zvážila případnou možnost jiné finanční podpory, a to například zmíněnou formou individuálnI
dotace.

Další dvě žádosti žadatelů Miroslav Kopecký a Aleš Losenický v rámci hodnoceni nepřekročily pro daný rok stanovenou hranici procentuálnI úspěšnosti (60%). Komise proto
RM nedoporučuje jejich finanční podporu v rámci dotačního Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 2022.
U čtyř žádostí, žadatelů Zálesák- středisko Čáslav, p.s., pionýr, z.s. - pionýrská skupina Čáslav, český rybářský svaz, MO Čáslav a jakub které v rámci dotačního titulu
uspěly, jak po formálni stránce, tak i překročily pro daný rok stanovenou hranici procentuálnI úspěšnosti (60%), ale nemohou být z důvodu vyčerpání disponibilnIch finančních
prostředků pro rok 2022 v jeho rámci podpořeny, doporučuje komise RM, aby zvážila případnou možnost jiné finanční podpory žadatelů, a to například formou individuálnI
dotace.

Dalším 30 žadatelů má v návrhu přidělenu dotaci ve výši 100, 75, 50% požadované částky. výše navržené dotace odpovídá úspěšnosti žádosti žadatele v rámci hodnocení.

Dotace by byly poskytnuty na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Podle § lOd zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejni veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace nebo návratné finanční
výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 KČ,
poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní
smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejněni.

Rada města Čáslavi doporučila schváleni usnesením č. RM/153/2022.


