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Zápis z 15. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 19. ledna 2022 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná; 

Omluveni: Mgr. Jarmila Potůčková, Ing. Markéta Klemšová  

Přítomní hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram (OŠKS) 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení programu jednání 

3. Informace předsedy a členů komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky komise 

4. Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2021 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

ad 1) Zahájení jednání KVV 

Předseda KVV Mgr. Král přivítal přítomné a zahájil jednání KVV. 

ad 2) Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           

-hlasováno  pro:  7 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

Mgr. Král připomněl členům hlavní účel jednání a poté předal slovo členům komise, vedoucí OŠKS a 

koordinátorce komise. 

Ing. Enenkelová seznámila komisi s aktuálními událostmi v oblasti školství (nová ředitelka MŠ Bratří Čapků, 

aktivity projektu „Erasmus+“ aj.) 

Mgr. Holá informovala o skutečnosti, že z jednání ZM dne 17.01.2022 vyplynulo, že komise při RM jsou 

oprávněny navrhnout k rozdělení v rámci dotací částky, které jsou uvedeny v dotačních programech 

pro jednotlivé oblasti. Předpokládaná alokace Dotačního programu Výchova a vzdělávání 2022 (dále 

„Program“) je 1.000.000,00 Kč. V oblasti Výchova a vzdělávání bylo podáno celkem 16 žádostí, celková výše 

požadované podpory je 866 22,00 Kč. Ve dvou případech je výše požadované podpory v rozporu s ust. Čl. 5 

odst. 5.3 „Programu“ (schválená výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových výdajů vynaložených 

žadatelem…). Dále připomněla členům  způsob hodnocení jednotlivých projektů a aktuální kritéria 

stanovená „Programem“.  

Seznamy podaných žádostí včetně anotací k projektům byly členům komise poskytnuty k prostudování 

v dostatečném předstihu, společně s přístupem k elektronické podobě všech dotačních žádostí. 
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ad 4)  Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2022 

Mgr. Král sdělil, že vzhledem k tomu, že celková částka, kterou byla KVV oprávněna navrhnout k rozdělení 

v rámci dotací, převyšuje celkovou výši požadované podpory, jednotlivé žádosti lze podle stanovených 

kritérií posuzovat i bez využití bodového hodnocení. V úvahu je možno vzít i zkušenosti s podobnými 

projekty v předcházejících letech.  

Všichni členové vyjádřili svůj souhlas s navrženým způsobem hodnocení projektů.   7/0/0 

a) K posouzení bylo předloženo celkem 16 žádostí o poskytnutí dotace. 

b) Celková částka, kterou byla KVV oprávněna navrhnout k rozdělení v rámci dotací na výchovu 

a vzdělávání pro rok 2021 byla 1.000.000,00 Kč. 

c) Členové KVV se usnesli, že navrhnou k rozdělení částku 857.346,00 Kč, která představuje celkovou výši 

požadované podpory a která je zároveň v souladu s dotačním programem, tj. činí max. 80 % podpory 

každého projektu.                7/0/0 

d) Hodnocení žádostí a jednotlivých projektů proběhlo v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací 

a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2020“ (dále „Pravidla“) a v souladu s  

„Programem“. 

V 1. fázi KVV posoudila doručené žádosti z hlediska splnění hlavních kritérií pro hodnocení, při jejichž 

nesplnění by žádost byla navržena na vyřazení z dalšího posuzování, tj. zda žádosti splňují stanovené 

formální náležitosti a podmínky podpory účelu v souladu s „Pravidly“ a „Programem“. Na základě hlasování 

KVV nenavrhuje žádný z projektů k vyřazení.         7/0/0 

Ve 2. fázi členové KVV postupně posuzovali žádosti a projekty.  

KVV hlasováním schválila návrh výše podpory z rozpočtu města Příbram pro rok 2022 pro jednotlivé 

projekty dle přílohy (viz „Seznam žádostí“)        7/0/0 

        

ad 6) Závěr: 

KVV navrhuje poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2022 

dle přiloženého „Seznamu žádostí“.  - hlasováno pro:  7 

         proti:  0 

         zdržel se: 0 

Návrh termínu dalšího jednání KVV: 27.04.2022 od 15:15 hodin.                    

Datum: 19.01.2022     Zapsala: Mgr. Věra Holá  v.r., koordinátorka komise  

       

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král  v.r.                   Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová  v.r. 

 

 

 

 

Příloha:  „Seznam žádostí“ (přehled žádostí, návrh KVV) 


