KoSaK

Usnesení č.18 Komise pro sport a kulturu při ROK z 4.12.2012
Přítomni: předseda Pavel Zítko, členové: Andrea Vodešilová, Eliška Dostalíková, Jan Gottlieb, Jan Pišna, Eva Kršňáková.
Nepřítomen: Václav Hrubý.
Kat.

ID

Text usnesení

Zodpovídá
/ podal

Termín/Stav

I. Kontrola úkolů
UKO

1./121204

UKO 16./110201 - Připravit koncepci rozvoje sportu a kultury obce. Trvá.

Ekrš +PZít

Trvá

UKO

2./121204

Podat žádost na nakoupení výstavních panelů

AVod

Trvá

INF

3./121204

Kladné hodnocení Čarodějnické pohádky v podání spolku Tyl, velká návštěvnost.

PZít

INF

4./121204

Kladné hodnocení Tanečního poháru 2012, velmi dobrá organizace.

PZít+AVod

II. Doporučení pro Radu obce Kamenice
DOP

5./121204

Komise doporučuje Radě obce poskytnout příspěvek na pořádání Vánočního
volejbalového turnaje v požadované výši 6 tis. Kč.
Podmínkou je, aby žadatel M. Krejčík vyplnil formulář žádosti dle platné směrnice a
následně doložil vyúčtování akce.
Komise doporučuje Radě obce poskytnout OV Těptín příspěvek na pořádání akce
Mikuláš pro děti Těptín proti vyúčtování ve snížené výši do 2 tis. Kč. Důvody pro
snížení příspěvku jsou následující:
hlavní náklady akce představuje pořízení cukrovinek, na což nejsou
prostředky fondu pro sport a kulturu primárně určeny,
náklady na akce podobného typu mají být alespoň částečně kryty
vstupným, se kterým se v akci nepočítá,
žádost o příspěvek je nedostatečně vyplněna a zdůvodněna.
Komise doporučuje Radě obce poskytnoutOV Těptín příspěvek na pořádání akce
Adventní setkání v Těptíně proti vyúčtování ve snížené výši do 1,5 tis. Kč. Důvody pro
snížení příspěvku jsou následující:
náklady na pořízení hrnečků by měly být hrazeny jejich prodejem
žádost o příspěvek byla podána bez dostatečného předstihu a byla
nedostatečně vyplněna a zdůvodněna.
Komise navrhuje jmenovat do Komise za Elišku Dostalíkovou Martina Dostalíka.

Komise

DOP

6./121204

DOP

7./121204

DOP

8./121204

DOP

9./121204

Komise doporučuje vyhlásit termín pro uzávěrku žádostí o příspěvky na činnost a na
akce zařazené do ročního plánu akcí roku 2013 do 16.1.2013.
III. Příprava akcí

komise

co nejdříve

INF

10./121204

JPiš

23.2.2013

INF

11./121204

UKO

12./121204

Plánovaný termín Dne deskových her 23.2.2013.
Plánované místo – salónek Pizzerie Kamenice
Informace o účasti na poradě Ladova kraje na téma Ladovská zima – stav příprav
běžeckých stop – obec může požádat o směrové tabulky s logem Ladova kraje.
Zajistit zveřejnění výzvy pro podávání žádostí o příspěvek v lednovém zpravodaji.

JPiš

19.12.2012

UKO

13./121204

Zajistit zveřejnění výzvy pro podávání žádostí o příspěvek na www stránkách obce.

AVod

14.12.2012

UKO

14./121204

Připravit tabulku s plánem akcí na rok 2013

EKrš

19.1.2013

UKO

15./121204

Rezervovat místo v únorovém Zpravodaji na plán akcí 2013.

PZít

15.1.2013

TER

16./121204

Příští jednání komise bude v lednu 2013.

KoSaK

22.1.2013
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Pavel Zítko, předseda KoSaK

