
Zápis z jednání hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času 

Program č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 

Datum a místo konání: 26. 05. 2021, kancelář starosty 

Přítomni: Jana Kulhánková  – předsedkyně komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Jaromír Fischer, David 

Žofka, Václav Hájek  

Omluveni:  ------ 

Předsedkyně komise Jana Kulhánková zahájila jednání hodnotící komise Programů podpory sportu, 

kultury a volného času (dále jen „Programy“) a přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení 

programu jednání. Členové komise schválili program jednání – Hodnocení žádostí o dotace (dále jen 

„žádosti“) z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, Program č. 1. 

Hodnotící komise (dále jen „komise“) nejdříve posuzovala žádosti z hlediska jejich formálních 

náležitostí a nenavrhla k vyřazení žádného z žadatelů. Nedostatky jednotlivých žádostí byly 

odstraněny před jednáním komise. 

Dále komise hodnotila žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v Programech, tj. členská 

základna do 26 let a nad 65 let, provozní náklady a náklady na činnost, hledisko úspěšnosti (nárůst 

členů, kvalita soutěže, účast na republikových a mezinárodních soutěží).  

Komise probírala, zda by bylo možné, aby žadatelé použití finančních prostředků z dotace popisovali 

detailněji.  

Komise projednávala vyhlášení/nevyhlášení Výzvy na Program 3 v souvislosti s příjmy z hazardních 

her do rozpočtu města. Příjmy z hazardních her jsou k 31. 05. 2021 přibližně o třetinu nižší než ve 

stejnou dobu v roce 2020. Nakonec se k této problematice vyjádřila, že nemá dost podkladů aby o 

vyhlášení/nevyhlášení Výzvy do Programu 3 dala jasné stanovisko. 

Alokace na Program č. 1 v roce 2021 činí 500 000 Kč. 

O dotaci požádalo 11 NNO v celkové výši 3 059 500 Kč.  

V roce 2021 byly obdrženy žádosti od stejných žadatelů, kteří předkládají žádosti o dotaci na podporu 

činnosti pravidelně. 

Při rozhodnutí o výši navržené dotace se komise držela pravidla zaokrouhlování na tisíce Kč.  

Přehled posuzovaných žádostí Programu č. 1 na rok 2021 s návrhem dotace je nedílnou součástí 

zápisu.  

 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení přidělení dotací z Programu č. 1 

následovně (podrobněji viz příloha): 

 

 

 



Doporučené dotace pro schválení RM ve výši 52 000 Kč: 

Název / jméno a příjmení žadatele IČO 
Navržená 

dotace 
Požadavek 
na dotaci 

Českobrodský spolek šachovní 03925471 4 000 10 000 

Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s. 61882241 15 000 30 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod 61884979 7 000 20 500 

VOX Bohemicalis, z.s. 61882364 26 000 50 000 

  
52 000 110 500 

 

 

Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši  448 000 Kč: 

Název / jméno a příjmení žadatele IČO 
Navržená 

dotace 
Požadavek na 

dotaci 

Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 61882186 21 000 60 000 

SK Český Brod z.s. 61883824 85 000 720 000 

Srdcovky z.s. 07156693 10 000 81 000 

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s. 70867968 10 000 63 000 

T. J. Sokol Český Brod 00662402 78 000 350 000 

TJ Liblice z.s. 14800764 41 000 275 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 00663191 203 000 1 400 000 

  
448 000 2 949 000 

 

Dotace jsou určeny na podporu pravidelné činnosti jednotlivých organizací dle podané žádosti. Účel 

dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

Předsedkyně komise: Jana Kulhánková 

Zapsala: Lucie Kovaříková 

Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 1 na rok 2021 

 

 


