
 
 

 

Zápis z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu 

města v roce 2022 – 2. kolo 

Složení komise:    Alice Čermáková (radní), Anna Schlindenbuch (nezávislý člen), Václav Hlaváček (za kulturní 

komisi), Veronika Stará (vedoucí městského kulturního střediska), Alice Bečková (městský 

úřad) 

 

Jednání komise se uskutečnilo prezenčně dne 20.7.2022 od 18 hodin v budově Městského úřadu Řevnice. 

Účastníci jednání: Alice Čermáková, Veronika Stará, Alice Bečková 

Anna Schlindenbuch a Václav Hlaváček byli omluveni (v zahraničí), ale předem zaslali bodové hodnocení 

jednotlivých akcí a své návrhy na výši přidělených dotací včetně komentářů. 

  

Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 

2022 finanční prostředky ve výši 250.000,- Kč, z toho v 1. kole byly schváleny dotace v celkové výši 126.000,-  

Kč, ve 2. kole tak je k dispozici 124.000,- Kč. 

Město obdrželo ve 2. kole programu 5 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce od 5 

subjektů v celkové částce 94.000,- Kč.  

U jednotlivých žádostí členové komise, každý za sebe, ohodnotili 3 dílčí kritéria obsažená v Pravidlech pro 

přidělování dotací a to body na škále od 1 do 5 (každé žádosti tedy min. 3 body a max. 15 bodů, za celou 

komisi pak min. 15 bodů a max. 75 bodů). Poté komise rozhodovala o přidělené částce podpory, přitom 

zohledňovala počet bodů, výši požadované částky i celkový rozpočet akce.  

Celkem navrhla grantová komise ve druhém kole rozdělit částku 80.500,- Kč.  

Komise doporučuje vyhovět v plné výši 3 žádostem, u 2 žádostí komise doporučuje poskytnout nižší dotaci, 

než byla požadována.  

 

Žadatelé, kterým komise doporučuje poskytnout nižší dotaci, než byla požadována:  

 Music Art Prague, v.o.s. - jedná se o první akci tohoto žadatele v Řevnicích, akce již proběhla, poměrně 

úspěšně, žadatel získal příjmy z prodaných vstupenek; 

 Food Event s.r.o. – žadatel obdržel dotaci na jarní FOOD TRUCK MARKET již v 1. kole, město vypůjčuje 

žadateli zdarma veřejný prostor, pivní sety (stůl + lavice), zajištění dopravního opatření a přistavení 

kontejneru na odpad. 

 

 

Konečné rozdělení finančních prostředků schvaluje rada města. 

 

Navržené dotace a počet bodů:  

viz. přiložená tabulka 

 

 

V Řevnicích 21.7.2022 

 

 

 

 

 

 

zapsala Alice Bečková 


