Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 01/17
Den konání

22. března 2017

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16:00

Do 18:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.

Program jednání:
1.

Vyhodnocení prvního kola Dotačního programu na podporu ostatní kulturní
činnosti v Litomyšli na rok 2017

2.

Termíny jednání komise do konce roku 2017 a další informace z oblasti
kultury a cestovního ruchu

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Členové komise podrobně prozkoumali bezmála 40 žádostí o dotace, které
byly doručeny na MÚ.
Členům komise byly naskenované žádosti zaslány v předstihu e-mailem.
Rozhodování probíhalo v souladu s vyhlášeným dotačním programem:
Kritéria pro hodnocení:
1. Kvalita projektu 0-30 bodů
2. Reálný a průhledný rozpočet 0-20 bodů
3. Zajištění vícezdrojového financování 0-10 bodů
4. Přiměřenost výše grantu a účelnost 0-10 bodů
5. Dopad na cestovní ruch 0-10 bodů
6. Dosavadní činnost žadatele 0-20 bodů
Bodovací tabulka je obsahem přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Komise navrhuje Radě města Litomyšl poskytnout dotace dle přílohy č. 2 a
navrhuje Radě města Litomyšl, aby doporučila Zastupitelstvu města Litomyšl
poskytnutí dotací dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Doporučení pro individuální dotace jsou obsahem přílohy č. 4 tohoto zápisu.
zajistí: Michaela Severová

2.

termín plnění: 31. března 2017

V tomto roce se komise sejde ještě 4x a to v těchto termínech (vždy od 16.00
hodin, vždy v zasedací místnosti naproti sekretariátu, Bří Šťastných 1000):
Ing. Severová najde vhodné průniky termínů v diářích pana náměstka
hejtmana Michala Kortyše a místostarosty Josefa Janečka v měsících:

květen, červen, září a listopad 2017.
Členům komise byla předána pozvánka na Slavnostní žehnání živým zvonům
(16. dubna), letáčky na Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny, info o
přípravě turistických novin a celoroční soutěži Lázeňské prameny, informace o
veletrzích cestovního ruchu, Rychlokvíz Českého dědictví UNESCO a České
inspirace, nástěnný kalendář UNESCO, puzzle UNESCO, pexeso České
inspirace a další brožury a informace.

zajistí: Michaela Severová

termín plnění: průběžně
podpis předsedy komise

