
Zápis č.4 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 27.5.2015. 

Přítomno :  Celkem 4 členové + koordinátorka Ing.Šťastná (viz prezenční listina). 

                   Komise je usnášeníschopná. 

Omluveni : Mgr.Mezera, Ing.Michvocík, Mgr.Sobotková 

Hosté        :  --- 

Program :  1) Zahájení, přivítání, přivítání členů komise i hosta,rámcový program jednání 

                   2) Statut činnosti komise Rady města Příbram + Příloha č.1 – Náplň činnosti  

                       Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci   

                   3) Prohlášení mlčenlivosti člena komise rady města + Pověření člena komise 

                       rady města. 

                   4) Tématická zadání  dotací  na příští rok 2016                  

                   5) Prezentace zahraničních návštěv v Ledru (Itálie) a v Čechovu (Rusko) 

                   6) Možnost Komise vycestovat do zahraničí do partnerského města 

                   7) Různé 

                   8) Závěr 

 
ad 1)   Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise,omluvil nepřítomné 

                             členy komise a navrhl program jednání. 

                             Usnesení : Komise schvaluje navržený program jednání. 

                             Hlasování : 4/0/0   …… Usnesení bylo přijato 

 

ad 2)   Ing.Pikrt – Seznámil přítomné se Statutem činnosti komise Rady města Příbram  

                             z 30.4.2015 včetně Náplně činnosti Komise pro zahraniční a meziobecní 

                             spolupráci. 

                              

 

ad 3)  Ing.Šťastná – Předložila přítomným Prohlášení o mlčenlivosti a možnost Pověření 

                                člena komise rady města.Přítomní členové komise podepsali Prohlášení 

                                mlčenlivosti. 

                                  

 

ad4)  Ing.Pikrt + Ing.Šťastná – Informovali o tematických zadáních na dotace formou tzv. 

                              progamových dotací. Program na příští rok 2016 by měl být komisí navr- 

                              žen v červnu 2015. 

                              K tématickým zadání (programu) na příští rok 2016 : 

V novele zák. č. 250/2000 Sb., účinné od 20. února 2015, je upraven proces poskytování 

dotací. Jedním z typů jsou tzv. programové dotace. Územně samosprávný celek může 



poskytovat dotaci na podporu účelu, který prvotně sám určí v jím vyhlášeném programu, 

pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu 

způsobilých žadatelů. Poskytovatel musí zveřejnit program na své úřední desce způsobem 

umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. 

Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Program se zveřejňuje po 

dobu 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí dotace. Program musí být 

zveřejněn nejméně 90 dnů, přičemž počátek 90 denní lhůty se shoduje s počátkem 30 denní 

lhůty pro zveřejnění programu. Délku lhůty, v níž lze podávat žádosti, určuje podle svého 

rozhodnutí libovolně poskytovatel dotace. Stejně tak je na poskytovateli dotace, jaká stanoví 

kritéria pro hodnocení žádostí a jaké stanoví podmínky pro poskytnutí peněžních prostředků. 

 

Program obsahuje alespoň: 

a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, 

b) Důvody podpory stanoveného účelu, 

c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu, 

d) Maximální výši dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace, 

e) Okruh způsobilých žadatelů, 

f) Lhůtu pro podání žádosti, 

g) Kritéria pro hodnocení žádosti, 

h) Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, 

i) Podmínky pro poskytnutí dotace, 

j) Vzor žádosti, případně obsah jejích příloh. (vzor současné žádosti kultura/církve také 

v příloze posílám) 

 

O dotaci na účel, který určil poskytovatel v programu,  může požádat každý žadatel, který 

splní podmínky uvedené v programu.  

 

 ad 5)  Ing.Pikrt – Informoval komisi o některých cestách k zahraničním partnerům 

                              a to : a) Návštěva ve Valle di Ledro v rámci zahájení hudebního  

                                           festivalu KAWAI Ledro 2013. 

                                       b) Návštěva u ruském Čechovu u příležitosti 50.výročí 

                                           přejmenování města. 

           Byly podány informace ústně s doplněním o fotografické snímky na PC.V obou  

           místech byly naše delegace vřele přijaty a byl projeven velký zájem na udržení  

           vzájemných přátelských partnerských vztahů do budoucnosti. 

 

ad6)  Ing.Pikrt – Členové komise projevili zájem o možnost vycestování do Ledra v Itálii, 

                           které je jedním z nejaktivnějších zahraničních partnerů města Příbram. 

                           Ing.Pikrt zjistí do příštího jednání komise, možnosti vycestování některých 

                           členů komise v září-říjnu,a zjistí zda se v Ledru koná nějaká zajímavá spo- 

                           lečenská akce. 

 

 



ad7)  Ing.Pikrt – Příští jednání komise se uskuteční dne 25.6.2015 od 17.00h.Místo jednání  

                           bude upřesněno. 

 

ad8)  Ing.Pikrt – Jednání komise bylo ukončeno v 18.30h  

 

 

 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


