Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v II. kole r. 2008
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 18.3 2008 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Marian Gloser a Ing.
Jaroslav Janešík).
Hne na úvod komisia zistila, že predložené projekty nemajú náležitosti, ktoré komisia dohodla na
svojom prvom zasadnutí – vyjadrenie finan ného oddelenia a kontrolóra mesta (kontrola
formálnych náležitostí žiadate a – I O, ...). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpe i , aby podate a
po prebratí žiadosti túto postúpila ku kontrole formálnych náležitostí kontrolórovi mesta
a finan nému oddeleniu. Bez ich predchádzajúceho stanoviska komisia nemôže o predložených
žiadostiach rozhodova s dostato nou znalos ou.
Následne komisia prerokovala predložené projekty a odporu ila nasledovné :
05/2008 ÚŽS Pšurnovice - „Stretnutie osamelých ob anov“
Projekt predložený 11.02 2008, rozpo et projektu 6.000,- SK, požadovaný príspevok 4.500,- SK
- projekt nemá požadované náležitosti – chýba I O predkladate a, kontakt na zodpovednú osobu. Ak
predkladate doplní požadované údaje, komisia odporú a poskytnutie príspevku vo výške 1.500,- SK,
ktorý môže by erpaný na krytie nákladov na výzdobu (500,- SK) a asti nákladov na hudobnú produkciu
(1.000,- SK) za predpokladu, že túto bude realizova osoba s oprávnením na takúto innos .
06/2008 F.K.H. Hliník – „Ihrisko – vybavenie pre hokejbal“
Projekt predložený 12.03 2008, rozpo et projektu 75.000,- SK, požadovaný príspevok 25.000,- SK
- projekt je zameraný na dovybavenie jestvujúceho asfaltového ihriska pre potreby hokejbalu a alších
športov – vybudovaním mantinelov okolo plochy. Projekt získal v závere r.2007 grant z nadácie PONTIS
v rámci programu
T- Mobile pomáha komunite vo výške 50.000,- SK. Táto suma spolu s príspevkom z GS pokryje
materiálne náklady, pri om práce spojené s montážou si žiadate vykoná svojpomocne.
Komisia odporú a poskytnutie príspevku vo výške 25.000,- SK, pri om žiada, aby predkladate projektu
k zmluve o poskytnutí príspevku doložil i podrobnejší rozpo et.
07/2008 ÚŽS Pšurnovice – „Stretnutie jubilantov – rodákov“
Projekt predložený 17.03 2008, rozpo et projektu 12.800,- SK, požadovaný príspevok 9.600,- SK
- ani tento projekt nesp a formálne náležitosti (chýba I O, kontakt na zodpovednú osobu, ...). Z tohto
dôvodu komisia vracia tento projekt na doplnenie a prerokuje ho v termíne III. kola.
08/2008 Mestský klub chovate ov pošt. holubov Byt a – „zakúpenie príves. vozíka ...“
Projekt predložený 14.03 2008, rozpo et projektu 100.000,- SK, požadovaný príspevok 25.000,- SK
- žiadate om je mestský klub, ktorý nemá I O a ako takému mu nemôže by v zmysle platného VZN
poskytnutý príspevok z GS. Odporú ame žiadate ovi, aby svoju požiadavku adresoval priamo MZ, na
rozhodnutí ktorého bude, i ju zoh adní pri úprave rozpo tu.
Komisia neodporú a poskytnutie príspevku.
09/2008 MS S K Hliník – „De matiek“
Projekt predložený 21.02 2008, rozpo et projektu ?, požadovaný príspevok 5.000,- SK
- táto akcia bude financovaná z rozpo tu mesta v rámci položky FOZ, preto odporú ame žiadate ovi, aby
sa informoval na finan nom oddelení o podmienkach poskytnutia príspevku.
10/2008 ZŠ ul. Mieru Byt a – „Remeselné dni“
Projekt predložený 18.03 2008, rozpo et projektu 28.000,- SK, požadovaný príspevok 13.000,- SK
- komisia žiada o stanovisko kontrolóra mesta k osobe žiadate a (zria ovate om ZŠ je mesto). Projekt
prerokuje v III. kole
11/2008 ZO SZZ Byt a – „Výstava ovocia, ...“
Projekt predložený 29.02 2008, rozpo et projektu 14.000,- SK, požadovaný príspevok ?
- projekt nesp a formálne náležitosti – chýba I O predkladate a. Okrem toho je potrebné doplni –
v projekte – miesto, kde sa bude výstava kona , v rozpo te – chýba výška požadovaného príspevku. Po
doplnení bude projekt prerokovaný v III. kole.
12/2008 OZ Venujme svoj as de om – „Klzisko ...“
Projekt predložený 16.01 2008, rozpo et projektu 50.000,- SK, požadovaný príspevok : 25.000,- SK
- zámerom projektu je rekonštrukcia mantinelov a vybudovanie osvetlenia jestvujúcej plochy, ktorá je
upravená pre potreby hokejbalu a klziska.
Zámer projektu je dobrý, o mu chýba, je podrobnejší rozpo et.
V prípade, že predkladate doplní rozpo et, komisia ho prerokuje v III. kole.
U projektov, kde komisia odporu ila poskytnú dotáciu, je potrebné v zmluve stanovi rozsah propagácie
mesta ako poskytovate a príspevku.
Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovate
18.03 2008

Mgr. Martin Petrus, predseda

