
  
  

Zápis z jednání dota ční komise  
konané dne 16.06.2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:00 do 18:00 h.  

  
 

  
Upozorn ění:  

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise správy 
majetku a rozvoje města, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by 
neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu.  
  

  
Přítomni:   

Bc. et Bc. Václav Haas; Ing. Aleš Jirásek; Ing. Jaroslava Kolomazníková; Ing. Dana Stránská; Mgr. Vendula Šeflová 
Omluveni:    

RNDr. Mgr. Jiří Hozman, Ph.D.; PhDr. Lenka Sosnovcová  
  

1)  

  
PROGRAM:   
Žádosti podané ve druhém kole Dotačního programu města Mnichovo Hradiště 

2)  
       3) 

Připomínky k fungování Dotačního programu města Mnichovo Hradiště 
Různé 
 

  

1.  Žádosti podané ve druhém kole Dota čního programu m ěsta Mnichovo Hradišt ě    
  
Členové komise byli seznámeni se souhrnnými výsledky hodnocení jednotlivých žádostí, které vycházely z předem 
zaslaných hodnotících formulářů pěti členů komise. Po podrobné diskuzi o obsahu jednotlivých žádostí a o jejich 
obsahových a formálních nedostatcích dospěla komise k finálnímu návrhu o rozdělení finančních prostředků 
z dotačního fondu. 
 
Návrh usnesení:  
Komise doporučuje rozdělit finanční prostředky z dotačního fondu podle tabulky uvedené v příloze č. 1.    
  
Hlasování:       Pro:  5      Proti:  0    Zdržel se:    0  
 
 
2.  Připomínky k  fungování Dota čního programu m ěsta Mnichovo Hradišt ě 
  
Členové komise vyjádřili své připomínky jak k textu dotačního programu a jeho příloh, tak k procesním záležitostem 
dotačního řízení. Kompletní seznam navrhovaných opatření bude komisí předložen po třetím kole dotačního 
programu. V tuto chvíli členové komise považují za zásadní dostatečné personální zajištění této agendy. 
  

Návrh usnesení:  
Komise doporučuje začlenit agendu dotačního programu do pracovní náplně některého ze zaměstnanců městského 
úřadu tak, aby byla zajištěna včasnost a kompletnost hodnocených materiálů.  
  
Hlasování:       Pro:  5     Proti:  0    Zdržel se:    0  
  
  
3.   Různé   
  
Příští termín jednání dotační komise byl po diskuzi stanoven na 15.9.2016 od 16 hodin.  

 
  
  
Zapsal:    
  

 Václav Haas  

Rozesláno:     24.06.2016  
       
Obdrží:   
  

členové komise, tajemník MÚ, asistentka starosty  
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