
Zápis z jednání hodnotící komise 
 

Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 

Program č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO 
 

Datum a místo konání: 15. 5. 2017, kancelář starosty 
 
Přítomni: Mgr. František Janík – předseda komise, Mgr. Josef Ležal, Mgr. Josef Volvovič, Jana 
Kulhánková 
 

Omluveni: Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Jiří Slavík 
 
Hosté: Mgr. Pavel Janík 
 
Předseda komise Mgr. F. Janík zahájil jednání hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a 
volného času a přivítal přítomné členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové 
komise schválili program jednání – Žádosti o podporu (dále jen „Žádosti“) z Fondu města Český Brod, 
Program č. 1 v r. 2017 – výzva č. 2.  
 
Předseda komise konstatoval, že podklady pro jednání komise byly poskytnuty předem 
k prostudování a případným připomínkám. Podané žádosti splnily všechny náležitosti. 
 
V úvodní diskuzi se členové komise shodli na následujících doporučeních pro rok 2018: 

- zvážit vyčlenění kultury a kulturních akcí do samostatného programu 
- posílit rozpočet pro programy na podporu sportu a volného času o částku 1 mil. Kč 

 
Hodnotící komise posuzovala Žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v Programech podpory 
sportu, kultury a volného času, tj. členská základna do 26 let a nad 65 let, provozní náklady a náklady 
na činnost, hledisko úspěšnosti (nárůst členů, kvalita soutěže, účast MS, potřebnost činnosti z 
pohledu města). 
 
Alokace na Program č. 1 v roce 2017 činí 1 200 000 Kč. 
 
O finanční příspěvek požádalo 8 NNO v celkové výši 2 700 285 Kč. Jedná se o stejné subjekty jako ve 
výzvě z roku 2016.  
 
Při rozhodnutí o výši navržené dotace se komise držela pravidla zaokrouhlování na tisíce Kč. 
 
Nedílnou součástí zápisu je tabulka posuzovaných žádostí Programu č. 1 „Zabezpečení pravidelné 
činnosti NNO“ s návrhem dotace, podepsaná předsedou hodnotící komise. 
 
 

Členové komise projednali došlé Žádosti o dotace a navrhují radě a zastupitelstvu města ke schválení 
přidělení dotací z Programu č. 1 následovně (podrobněji viz příloha): 
 
Doporučené dotace pro schválení RM ve výši 53 000 Kč: 
 

Název občanského sdružení IČO Navržená dotace 
Požadavek na 

dotaci 
RM/ZM 

Českobrodský spolek šachovní 03925471 10 000 10 000 RM 

Junák Ing. L. Nováka 61882241 43 000 43 663 RM 

  
  

 



Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši 1 145 000 Kč: 
 

Název občanského sdružení IČO Navržená dotace 
Požadavek na 

dotaci 
RM/ZM 

Vox Bohemicalis 61882364 105 000 150 000 ZM 

T.J. Sokol 00662402 210 000 429 322 ZM 

Junák Psohlavci 61882186 75 000 79 300 ZM 

TJ Slavoj 00663191 450 000 1 034 000 ZM 

SK Český Brod  61883824 220 000 754 000 ZM 

TJ Liblice 14800764 85 000 200 000 ZM 

 
 
Dotace jsou určeny na podporu pravidelné činnosti jednotlivých organizací dle podané žádosti. Účel 
dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
 
 
Předseda komise: František Janík v.r. 
 
 
Zapsala: Miloslava Tůmová 
 
 
Příloha: tabulka posuzovaných žádostí Programu č. 1 s navrženou částkou dotace, podepsaná 
předsedou hodnotící komise 
 

 


