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Zápis z jednání kulturní komise dne 17. 2. 2021 

 
Online přítomni: T. Novotný, V. Balík, H. Farghali, K. Gotthardová, L. Hejduk,                              

Omluveni: R. Šimek, I. Fučíková, Z. Suchánková 

Hosté: V. Drdová. M. Dittrichová – za SPCCH 

Zapisovatelka: V. Dědičová 

 

Program: 

Doplnění žádosti o dotaci SPCCH na rok 2021 

 

Kulturní komise, na základě svého minulého jednání, pozvala paní Drdovou, jako předsedkyni 

SPCCH, aby členům komise představila, na jaké aktivity bude spolek využívat přidělenou dotaci 

v roce 2021, protože původně předložená žádost tuto část popisovala velmi stručně.  

 

Paní Drdová členům kulturní komise předložila doplněnou žádost, ve které informovala o činnosti 

SPCCH včetně rozpisu předpokládaných výdajů v rámci původně požadované částky 85.000 Kč. 

Veškeré financování aktivit spolku probíhá formou dotací, grantů, darů a členských příspěvků. 

Aktivní členové, kteří se podílejí na vedení a organizování aktivit tuto činnost vykonávají bez 

nároku na finanční odměnu. 

Programovou dotaci, o kterou město spolek žádal, mají v plánu využít na zájezdy do divadel a na 

koncerty, dopravu na tato představení, na zájezdy po městech a pamětihodnostech, na čtyři až pět 

zájezdů a na dárkové balíčky a přání při životních jubileích, kondolenční přání a smuteční kytice. 

Celkové předpokládané výdaje by měly činit cca 150.000 Kč.  

 

Paní Drdová spolu s paní Dittrichovou online představily činnost spolku s tím, že v současné době 

mají přes 300 členů různých věkových kategorií, kteří se aktivně podílejí na dění ve městě. 

Spolek rovněž své členy zapojuje do pohybových a klubových aktivit, mezi které se řadí například 

plavání, cvičení pro kardiaky, tanec pétanque a rukodělné dílny, klub paličkování, klub pletení a 

háčkování, osvětové přednášky, besedy IT školení a další. 

I když byly v loňském roce aktivity a setkávání členů omezeny, členky se zapojily do šití roušek, 

výpomoci ostatním občanům a péči o ně. 

 

Všichni členové kulturní komise se shodně vyjádřili, že nikdo při minulém jednání komise 

nezpochybnil činnost spolku, ale původní žádost byla velice stručná a neobsahovala informaci o 

přesném využití peněz. Doplňující materiál je ovšem velmi dobře zpracovaný a vše je již vypsáno 

konkrétně a jasně. 

 

Členové komise se jednomyslně shodli na podpoře původně navržené částky 72.000 Kč 

 

Na jednání komise byla pro informaci předložena tabulka s přehledem využitých a vrácených dotací 

grantů za rok 2020. 

 

 
 

Zapsala V. Dědičová 

Souhlasí: T. Novotný 

Ověřil: H. Farghali 

 


