
Zápis z jednání hodnotící komise 

Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2018 

Program č. 2 – Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 

mládeží a seniory, reprezentace města 

 

Datum a místo konání: 3. 4. 2018, kancelář starosty 

Přítomni: Mgr. František Janík – předseda komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Josef Ležal, Mgr. Jiří 

Slavík, Jana Kulhánková 

Omluveni: Mgr. Josef Volvovič 

Předseda komise Mgr. F. Janík zahájil jednání hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a 

volného času (dále jen „Programy“) a přivítal přítomné členy, které vyzval k odsouhlasení programu 

jednání. Členové komise schválili program jednání – Žádosti o dotaci (dále jen „Žádosti“) z Fondu 

sportu, kultury a volného času města Český Brod, Program č. 2.  

Hodnotící komise nejdříve posuzovala Žádosti z hlediska jejich formálních náležitostí a nenavrhla 

k vyřazení žádného z žadatelů. Dále hodnotila Žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v 

Programech, tj. tradice akce, předpokládaný počet účastníků, vlastní zdroje žadatele a prospěšnost 

akce. Při hodnocení byly zohledněny akce s nízkými náklady a akce tradiční, u nichž je snaha uspokojit 

požadavky v co nejvyšší možné míře. 

Alokace na Program č. 2 v roce 2018 činí 500 000 Kč. 

O dotaci požádalo 17 NNO v celkové výši 859 106 Kč na realizaci akcí v roce 2018. 

Oproti loňské výzvě nepodal žádost Spolek Českobroďák.  

Nově podaly žádost tyto subjekty: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka a Roman Janků 

Management s.r.o. 

Při rozhodnutí o výši navržené dotace pro jednotlivé akce se komise držela pravidla zaokrouhlování 

na 0,5 tisíce Kč.  

Nedílnou součástí zápisu je přehled posuzovaných žádostí Programu č. 2 „Podpora tradičních akcí 

města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města na 

rok 2018“ s návrhem dotace.  

Členové komise projednali došlé Žádosti a doporučují radě a zastupitelstvu města ke schválení 

přidělení dotací z Programu č. 2 následovně (podrobněji viz příloha): 

 

 

 



Doporučené dotace pro schválení RM ve výši 242 500 Kč: 

 

 

Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši 257 500 Kč: 

 

 

Následující akci doporučuje hodnotící komise přesunout do městských akcí: 

Roman Janků Management s.r.o. - Klasika Viva Český Brod, požadovaná dotace 30 000 Kč. 

O výši poskytnuté dotace v tomto případě rozhoduje ZM na základě návrhu RM. 

 



Dotace jsou určeny na zabezpečení tradičních akcí města, vybraných forem práce i s 

neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města jednotlivými organizacemi dle 

podané žádosti. Účel dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace / objednávce.  

 

Předseda komise: Mgr. František Janík v. r. 

 

Zapsala: Miloslava Tůmová 

 

Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 2 


