Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v V. kole r. 2008
Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 19.10 2008 v zložení (Mgr. Martin Petrus, Marian Gloser, Ing. Jana Holincová,
Michal Filek a Ing. Jaroslav Janešík).
Komisia prejednala predbežnú správu fin. oddelenia o priebehu erpania prostriedkov z GS za obdobie do 30.9 2008??.
Preh ad poskytnutých dotácií z GS je v prílohe.
Komisia tiež stanovila termín uzávierky V.kola GS na 08.12 2008 a termín zasadnutia komisie na 09.12 2008. K tomuto
termínu komisia žiada finan né oddelenie o predloženie správy o aktuálnom stave erpania prostriedkov z GS.
Následne komisia prejednala predložené projekty a doporu ila nasledovné :
23/2008 OZ Venujme svoj as de om, Byt a – „Viano ný turnaj v stolnom tenise a stolnom futbale ...“
Projekt predložený 08.10 2008, rozpo et projektu 30.000,- SK, požadovaný príspevok 22.500,- SK
- projekt je zameraný na vytvorenie lepších podmienok na aktívne využitie vo ného asu detí a mládeže v M M. Byt a.
Komisia doporu uje poskytnutie príspevku vo výške 20.000,- SK, z ktorého môžu by kryté náklady na zakúpenie stolného
futbalu a as nákladov na ocenenia pre ví azov turnaja.
24/2008 DI SULOV BYT A – „Mikulášska besiedka“
Projekt predložený 18.11 2008, rozpo et projektu 9.500,- SK, požadovaný príspevok 7.200,- SK
- projekt napriek názvu má širší záber – celý de sú aží detí (stolný turnaj, sú aže zru nosti detí,...), ktorého vyvrcholením
je práve Mikulášska besiedka. Nako ko v rozpo te mesta v kapitole FOZ sú vy lenené finan né prostriedky na zakúpenie
„mikulášskych balí kov“, komisia doporu uje poskytnutie príspevku vo výške 5.500,- SK, ktorý môže by použitý na krytie
asti nákladov na organizáciu športovej asti podujatia a ceny pre ví azov, mimo Mikulášskych balí kov.
25/2008 A. VL ÍKOVÁ, M. Byt a – „Mikulášska besiedka“
Projekt predložený 18.11 2008, rozpo et projektu 8.500,- SK, požadovaný príspevok 6.375,- SK
- aj tento projekt okrem samotného ve era s Mikulášom zah a celé popoludnie spojené so sú ažami a kultúrnym
programom, ktorého vyvrcholením je práve Mikulášska besiedka. Nako ko v rozpo te mesta v kapitole FOZ sú vy lenené
finan né prostriedky na zakúpenie „mikulášskych balí kov“, komisia doporu uje poskytnutie príspevku vo výške 3.500,SK, ktorý môže by použitý na krytie asti nákladov na organizáciu športovej asti podujatia a ceny pre ví azov, mimo
Mikulášskych balí kov.
26/2008 DI SULOV BYT A – „Stretnutie – Zastavme sa na chví u“
Projekt predložený 18.11 2008, rozpo et projektu 3.100,- SK, požadovaný príspevok 2.325,- SK
- projekt je tradi ným podujatím v predviano nom ase a podporuje aktivity, na podporu ktorých bol GS zriadený – deti
a mládež z M Mikšová pripravia pre ostatných kultúrny program.
Komisia doporu uje poskytnutie príspevku vo výške 2.300,- SK, ktorý môže by použitý na krytie asti nákladov na
organizáciu podujatia.
U projektov je potrebné v zmluve stanovi rozsah propagácie mesta ako poskytovate a príspevku.
Za komisiu :
Ing. Janešík Jaroslav, zapisovate
19.11 2008

Mgr. Martin Petrus, predseda

