MĚSTO JÍLOVÉ

Komise kulturní, sportovní a pro rozvoj města
Zasedání č.: 13-2020/08 - KKSR

Místo jednání:

Kancelář č.24, MěÚ Jílové

Datum a čas jednání:

3. 8. 2020 (začátek: 16 hod. konec: 18:25 hod.)

Specifikace jednání:

pravidelná schůze

Přítomni:

viz prezenční listina v příloze

Program jednání:

1. Úvod – zahájeno zasedání komise.
2. Seznámení členů KKSR s žádostmi o dotaci z dotačního programu města Jílové 2020:
Luděk Kulhánek- 48.000,- Kč
Roman Bajus- 3.000,- Kč
Milan Novotný- 15.000,- Kč
Jílovský pěvecký sbor- 24.000,- Kč
SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Jílové-Modrá- 33.500,- Kč
Jakub Vojtěch- 10.000,- Kč
Václav Máček- 20.000,- Kč
Jílovská sovička, z.s.- 250.000,- Kč
FK Jílové- 250.000,- Kč
Klub biatlonu Jílové- 80.000,- Kč
FK Jiskra Modrá- 200.000,- Kč

3. Hodnocení žádostí o dotace členy KKSR.
Luděk Kulhánek
- nesrovnalost v součtech za celkové náklady- podle příjmů a výdajů má mít 116 t. Kč, v
žádosti uvádí ale 130 t. Kč
Roman Bajus - Jílovský pinpongáč
Milan Novotný - zdržuje se hlasování pro svou žádost, nehodnotil Milan Novotný
Jílovský pěvecký sbor - vrací za předešlý rok 12 t. Kč z důvodu zrušených akcí (z důvodu
pandemie)

Sbor dobrovolných hasičů
Jakub Vojtěch - šipky
Václav Máček - moto sport - chybí potvrzení o vedení účtu, paní Matušková nehodnotila
Dětská skupina Kulíšek
- problém s vyúčtováním vybavení do kuchyně, která jsou v soukromém majetku.
- problém s žádostí na vybavení kuchyně v částce 100 t. Kč, což není zřejmě v souladu s
pravidly dotačního programu.
- je zapotřebí s paní Královou tento problém prodiskutovat, popřípadě správně popsat do
žádosti.
- paní Sýkorová pošle paní Králové email s upřesněním žádosti a upozorněním na pravidla
dotace.
- dětí je cca 40 přihlášených, z toho je přibližně 30 dětí z Jílového.
- dotace jsou na kulturu a sport, což v tomto případě není.
FK Jílové
Klub biatlonu Jílové - žádost je na špatném formuláři pro FO, místo PO. V žádosti chybí
detailní rozpočet- dodáno emailem.
FK Jiskra Modrá

4. Konzultace členů KKSR o přípravě akce Jílovská challenge.
Pan Novotný pošle paní Bílkové a paní Horové přístupy do emailu a FCB Jílovská challenge,
zpracuje přehledovou tabulku již přihlášených týmů (trička, jejich velikosti, názvy týmů atd.).
Bude nutné domluvit s paní Bílkovou a i s paní Radvanovou (OEI) kontrolu zaplacených
přihlášek dle tabulky týmů.
5. Termín zasedání KKSR je stanoven na:
Navržen je termín 24. 8. 2020 od 16 hodin v kanceláři místostarostky- nutné domluvit
s paní Horovou a Bílkovou, zda mají v tomto termínu čas, ostatní členové mohou.

Zápis provedla v Jílovém, dne 4. 8. 2020
Ivana Matušková, v. r.
Předsedkyně KKSR

