KoSaK

Usnesení č.10 Komise pro sport a kulturu při ROK z 25.10.2011
Přítomni: předseda Pavel Zítko, členové: Eliška Dostalíková, Jan Gottlieb, Andrea Vodešilová, Václav Hrubý.
Omluveni: Jan Pišna.
Kat.

ID

Text usnesení

Zodpovídá
/ podal

Termín

I. Kontrola úkolů
INF

1./111025

EKrš/PZít

2./111025

UKO 17./110104 Aktualizovat plán činnosti na rok 2011 + UKO 14./110420 Doplnit
termínovou listinu akcí – zaslat členům KoSak e-mailem - splněno.
UKO 16./110201 - Připravit koncepci rozvoje sportu a kultury obce – nový termín.

UKO
UKO

3./111025

UKO 16./110420 - Připomínky ke struktuře koncepčního materiálu – trvá.

PZít

UKO

4./111025

Na www stránky obce umístit odkazy na stránky s fotografiemi z akcí KoSaK – trvá

JGot+ AVod

UKO

5./111025

EKrš

UKO

6./111025

UKO 21./110524 Projednat podmínky pro zpřístupnění Ringhofferovy hrobky - trvá.
Předání kontaktu na V.Valína.
Doplnit texty do tabulek pro jednotlivé oblasti – trvá

UKO

7./111025

EDos

UKO

8./111025

Ve spolupráci s Finančním výborem provést kontrolu smluv o poskytnutí dotace
navržené KoSaK.
Projednat přípravu www stránek se zpravodajstvím o stavu stop – trvá

UKO

9./111025

PZít

UKO

10./111025

Zjistit možnosti technického řešení pro automatizovaný záznam trasy okruhů – splněno
částečně, trvá
Zjistit vlastníky pozemků pro trasu Želivec – Štiřín – trvá

UKO

11./111025

všichni

INF

12./111025

Navrhnout systém financování (sazbu za kilometr stopy, způsob vybírání příspěvků,
sponzory) – trvá.
Upravit formuláře žádostí o příspěvek – splněno

INF

13./111025

Upravit formuláře smluv o poskytnutí příspěvku na akci/činnost – splněno

EDos

INF

14./111025

Projednat navržené znění v ekonomickém útvaru OÚ a ve FV – splněno

PZít

INF

15./111025

Den golfu – propagace prostřednictvím e-mailových pozvánek – splněno

všichni

INF

16./111025

Projednat podmínky pro uspořádání retro-diskotéky v kamenické pizzérii – splněno

JGot

INF

17./111025

Zajistit odpovídající propagaci diskotéky, výstavy fotografií a Kamenického divadelní
v říjnovém Zpravodaji – splněno částečně
II. Posouzení žádostí o dotace na akce a doporučení pro radu obce

JPiš

DOP

18./111025

Komise

DOP

19./111025

DOP

20./111025

DOP

21./111025

Komise projednala žádost KCK o poskytnutí dotace na Kamenický pohár 2011 ve výši 10
tis. Kč při celkových nákladech 69,9 tis. Kč a doporučuje ROK poskytnout celkovou
požadovanou výši příspěvku 10 tis. Kč.
Komise projednala žádost OV Těptín o poskytnutí dotace na Mikulášskou nadílku pro
děti ve výši 3 000 Kč (tj. 100% nákladů) a doporučuje ROK poskytnout příspěvek ve
snížené částce do výše 2 000 Kč z důvodu, že na obdobné akce je vhodné a možné
získat spolufinancování i z jiných než obecních zdrojů .
Komise projednala žádost OV Těptín o poskytnutí dotace na Adventní setkání v Těptíně
ve výši 15 tis. Kč (z celkových nákladů 18 tis. Kč) a doporučuje ROK žádost vrátit
k přepracování z důvodů:
formálního – chybí rozpis nákladů v Kč,
věcného – Komise nedoporučí hradit náklady na občerstvení.
Komise byla seznámena se žádostí Milana Krejčíka o příspěvek ve výši 14.9 tis. Kč na
Vánoční volejbalový turnaj. Žádost Komise neprojednala z důvodu:
formálního – nebyla podána na formuláři dle platné směrnice
Komise doporučuje vrátit žádost k přepracování) s tím, že celkové náklady na turnaj by
neměly překročit částku 7 tis. Kč. Žadatele se nepodařilo telefonicky kontaktovat.

Ekrš +PZít

všichni

Edos

JPiš

EKrš

Komise

Komise

Komise

31.12.2011

KoSaK

III. Plán činnosti na rok 2011, různé
INF

22./111025

Návrh nové směrnice pro poskytování příspěvků na podporu sportu, kultury a spolkové
činnosti včetně přílohy byl revidován radním P. Mejšnerem a jeho připomínky byly
zapracovány a předány na OÚ. Předpokládá se, že nová směrnice bude projednána na
ZOK dne 23.11.2011.
Výstava Ládví uspořádaná spolkem Tyl byla hodnocena velmi dobře.

PZít

INF

23./111025

INF

24./111025

PZít

28./111025

Na 3. ročník akce Den golfu přišlo jen několik občanů, zřejmě kvůli nedostatečné
propagaci.
4. ročník Dne golfu zorganizuje a propagaci zajistí zámek Štiřín ve spolupráci s Drive
s.r.o. Návrh termínu 15.9.2012.
Kamenické divadlení:
5.11. Louka pro dva (divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava)
20.11. Krkonošská pohádka (Lidové divadlo Jirásek z Kostelce u Křížku)
25.11. Ze života hmyzu (Obnovený ochotnický spolek Tyl)
Výstava autorských fotografií – je přihlášeno 5. vystavovatelů - instalace je plánovaná
na sobotu 20.11. a otevření výstavy na 14.00.
Informace o stavu příprav zimních běžeckých stop. Diskuse.

ROZ

25./111025

INF

26./111025

INF

27./111025

INF
INF

29./111025

Nabídka zámku na zapůjčení traktoru, problém zdrojů na úhradu provozních nákladů.

VHru

UKO
UKO

30./111025

Projednat spolupráci s lyžařským areálem Chotouň.

JGot

31./111025

Aktualizovat sumář poskytnutých dotací za rok 2011 a zaslat členům KoSaK e-mailem

EDos

20.11.2011

TER

32./111025

Příští jednání komise bylo stanoveno na pondělí 28.11.2011

všichni

28.11.2011

Kategorie: INF…Informace

POZ…Požadavek UKO…Úkol TER… Termín

PZít

VHru
JVod

JVod
PZit

ROZ…Rozhodnutí DOP... Doporučení komise

Pavel Zítko, předseda KoSaK

