Zápis z jednání kulturní komise dne 22. 2. 2011
Přítomni: Novotný Tomáš, Caislová Dagmar, Ivan Tomáš, Šalamon Tomáš, Vlčková Jitka,
Suchánková Zita, Uvarovová Eva, Drdová Vlaďka
Hosté: Jakob Jan – starosta, Novotný Jiří a Paul Roman, Roškotová Jiřina, Prokeš Jaromír a
Kolářová Renata
Program:
1. Kontrola zápisu č. 1/2011 a informace předsedy komise k jednacímu řádu komisí
2. Informace pana starosty o ustanovení pracovní skupiny pro přípravu nového
systému na čerpání grantů na zájmovou činnost v kultuře
3. Podání informace stran dotačních prostředků, které nárokuje SK TENIS
ŽALOV, SOKOL a D.O.S.T.
4. Revokace návrhu výše přiděleného kulturního grantu pro organizaci RR
Zámeček žije
Zástupci SK TENIS ŢALOV pánové Jiří Novotný a Roman Paul informovali členy komise o
zřízení nových webových stránek organizace. Dále sdělili, ţe jejich aktivity se zaměřují
hlavně na dětské členy a především pro ně uspořádali na ukončení sezóny 2010 oslavu
v hotelu Academic, s doprovodným programem, kde byly dětem rozdány ceny a upomínkové
předměty. SK TENIS ŢALOV nemá v současné době jiný prostor, pouze v komerčním
tenisovém areálu Ţalov, který má velmi dobré zázemí, i kdyţ s vysokým nájmem. Organizace
není zisková, protoţe pronájem za dva tenisové kurty, limitované jednou hodinou, činí 140,Kč, coţ v přepočtu znamená vydat ročné okolo 35 tisíc Kč. Dále jsou finance směřovány,
kvůli účasti na soutěţích, k nákupu jednotného oblečení pro hráče. Zástupci organizace by
byli ochotni zviditelnit finanční podporu města na propagačních materiálech, jednotném
oblečení soutěţících i na nově vytvořených webových stránkách.
Předseda komise navrhl hlasovat o výši dotace 20.000,- Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdrţel se:1
Kulturní komise navrhuje RM přidělit SK TENIS ŽALOV dotaci ve výši 20.000,- Kč
Paní Jiřina Roškotová, jako zástupce politického uskupení D.O.S.T., které si podalo ţádost o
grantovou podporu na akci - Čarodějnice pro děti vysvětlila, ţe se v letošním roce bude konat
jiţ 5. ročník této akce. Pálení ohně, opékání špekáčků a hry jsou cele směrovány na dětské
účastníky. Ţadatelé jsou ochotni změnit hlavičku pořádajícího s tím, ţe akce nebude
podporovat politické hnutí D.O.S.T a nebudou rozdávány letáky či vyvěšena loga tohoto
hnutí. Dále paní Roškotová sdělila, ţe někteří ze sponzorů minulých akcí odešli a tudíţ nemají
pro další ročník dostatečné finanční pokrytí. Pod jakou hlavičkou bude akce uspořádána sdělí
paní Roškotová dodatečně, v co nejkratším termínu. V kaţdém případě půjde o neziskovou
organizací, která bude splňovat všechna kritéria daná zákonem. Členové komise byli zajedno,
ţe výjimečně lze souhlasit se změnou názvu pořadatele v ţádosti o grant a předseda komise
konstatoval, ţe se to v ţádném případě nestane pravidlem.
Zástupci TJ SOKOL ROZTOKY pan Prokeš a paní Kolářová seznámili členy komise
s hospodařením tělovýchovné jednoty, výší příspěvků, které mládeţ a dospělí členové jednotě

platí (z kterých odvádějí 20 % České obci sokolské) a s časovým rozvrhem poskytování
sportovního areálu škole a veřejnosti. Dále osvětlili, ţe polovinu členské základny tvoří děti a
mládeţ. Téţ se snaţí zpřístupnit areál i pro nečleny, formou permanentek nebo i
jednorázových příspěvků.
Členové kulturní komise upozornili (v následné debatě, po odchodu zástupců Sokola) na
naprosto nevyhovující zázemí a sociální zařízení sokolovny a doporučili, aby v budoucnu
bylo na opravu pamatováno. Uţ z toho důvodu, ţe je sokolovna pronajímána škole. Dále
členové kulturní komise opět upozornili na nevhodně umístěné restauračního zařízení
v prostorách bývalé prodejny drogerie. Zástupci TJ SOKOL zodpoví členům komise další
případné dotazy e-mailem.
Předseda komise navrhl hlasovat o výši dotace 110.000,- Kč
Pro: 6
Proti: 1
Zdrţel se:1
Kulturní komise navrhuje RM přidělit TJ SOKOL ROZTOKY dotaci ve výši 110.000,Kč.
Předseda komise seznámil členy se svým stanoviskem ke zvýšení návrhu výše přiděleného
kulturního grantu pro organizaci RR ZÁMEČEK ŢIJE o 2.000,- Kč a navrhl hlasovat o
zvýšení navrţené částky na 15.000,- Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdrţel se: 1
Kulturní komise navrhuje RM přidělit RR ZÁMEČEK ŽIJE kulturní grant ve výši
15.000,- Kč.
Zapsala: V. Dědičová
Schválil: Mgr. T. Novotný
Ověřil: Tomáš Ivan
P.S.
p. Šalamon vyslovil k zápisu následující poznámku, kterou si přál uvést v zápisu:
Jednak jsem se poněkud pozastavil nad slovy "byli zajedno" ve větě o změně názvu pořadatele, neboť
si nejsem úplně jist, zda to dokonale vystihuje situaci. To je ale marginalita, kvůli které samotné bych
se neozýval. Za podstatnou věc považuji něco jiného a sice chybějící informace o hospodaření Sokola.
Jeho zástupci uvedli, že jejich příjmy v roce 2010 činily 1038 tis. Kč, náklady 1395 tis., z čehož ovšem
cca 500 tis. Kč tvoří odpisy. S ohledem na to, že dle jejich vyjádření Sokol není zatížen žádnými úvěry
či jinými dlouhodobými závazky, ke kterým by se daly odpisy hotovostně vztáhnout a jsou tedy cifrou
zcela virtuální, je pro zhodnocení jejich ekonomické situace nejlépe vypovídajícím ukazatelem zisk
před odpisy (a zároveň čisté cashflow), který byl v roce 2010, jak lze z výše uvedených údajů snadno
spočítat, ve výši 143 tis. Kč. Shodou okolností je to takřka stejná částka, jakou loni obdržel Sokol na
dotacích od města (147 tis. Kč). Tolik fakta, která zazněla.
Myslím, že informace, že Sokol byl i v loňském roce - přes zuřící recesi
- úspěšnou a více než slušně profitabilní organizací, je tak skvělá zpráva, že by o ní Rada a případní
další potenciální čtenáři věru neměli být ošizeni. Z mého osobního pohledu je to důležitější, než zda v
budově je či není restaurační zařízení.
Předseda kulturní komise se domnívá, že ani fakt, že je Sokol v modrých
číslech, neznamená, že by neměl být podpořen z obecních prostředků. Není a nebude politikou obce
podporovat jen krachující spolky, nebo takové, které jsou nutně v číslech červených.

