
Rada města Libčice nad Vltavou
Nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Věc: Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2014

V souladu s § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládáme tento návrh na doplnění programu 
jednání zastupitelstva města:

Bod xx : Grantový výbor zastupitelstva

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo města podle § 84 odst.2 písm l) zákona o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor
zastupitelstva. Grantový výbor bude pracovat v počtu 5 členů, po jednom členovi za každou volební
stranu zastoupenou v zastupitelstvu města.

Odůvodnění :

Finanční  příspěvky  rozdělované  prostřednictvím  grantů  osobám,  organizacím  či  zájmovým
sdružením podílejících se na území Libčic na organizování kulturních, sportovních a společenských
akcí pro široké spektrum našich občanů jsou významným nástrojem rozvoje konkrétních aktivit. Je
proto  na  místě,  aby  kontrola  a  posuzování  žádostí  byly  podřízeny  zastupitelstvu.  Schvalování
grantové podpory konkrétním projektům tak může být projednáno za účasti občanů města, neboť
zasedání zastupitelstva jsou na rozdíl od jednání Rady města veřejná. Dosavadní praxe posuzování
předložených žádostí grantovou komisí coby iniciativního a poradního orgánu Rady města veřejnost
z přímého informování o způsobu posuzování a schvalování podpory žádostí vylučuje. 

Současně s tímto krokem je rovněž nutné stanovit jasná a veřejně přístupná pravidla pro formu,
jakou mají být předkládané žádosti zpracovány, pro jejich posuzování, stejně tak i jasná pravidla pro
čerpání  grantů  a  její  závěrečné  vyúčtování.  Přeměna  grantové  komise  ve  výbor  umožní
transparentní hodnocení projektů. Díky schvalování grantové podpory zastupitelstvem města, bude
mít  veřejnost  větší  přehled  o  adresnosti,  výši  finančních  prostředků,  věcném zaměření  i  počtu
občanů Libčic, k nichž se tyto rozdělované finanční prostředky dostanou. Během projednávání bude
mít veřejnost i ostatní zastupitelé možnost přímého dotazování členů výboru na kritéria použitá při
hodnocení, na obsah i kvalitu předložených žádostí. 

Navrženou změnu proto vnímáme jako výrazný posun k  transparentnosti a otevřenosti radnice ve
vztahu k veřejnosti při poskytování finančních prostředků z městského rozpočtu, tedy z veřejných
peněz, protože se jedná o podporu je žadateli čerpána nad rámec jejich běžných provozních.

Libčice nad Vltavou 27. 11. 2014

Za Libčický občanský spolek LOS:

Luboš Harazin
Tereza Nehasilová
Petra Pelešková
Ilona Ptáčková


