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

Program č. 3: Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO 

 

Datum a místo konání: 16. 9. 2019, sekretariát vedení 

Přítomni: Mgr. Tomáš Klinecký, Jaromír Fischer 

Omluveni: Jana Kulhánková   

Předsedkyně komise Jana Kulhánková se z jednání komise omluvila. S jednotlivými žádostmi se 

seznámila a své podněty předala zapisovatelce komise, která je následně předložila ostatním členům 

komise. Jednání hodnotící komise řídil Mgr. Tomáš Klinecký.  

Přítomní členové schválili program jednání – Hodnocení žádostí o dotace (dále jen „žádosti“) z Fondu 

sportu, kultury a volného času města Český Brod, Program č. 3. 

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

náležitostí. V souladu se zněním čl. 5.2 Programů nebyla do hodnocení zařazena žádost 

„cyklokroužku“ Klubu českých turistů na zhotovení triček. Důvodem nezařazení byla skutečnost, že 

žádost neobsahuje stanovené náležitosti, vč. povinných příloh, a předložený projekt, tj. předmět 

žádosti, nespadá do Programu č. 3, neboť se nejedná o „investiční a neinvestiční výdaje (tj. opravy) 

do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO či ve výpůjčce Města, 

příp. ve výpůjčce jiných subjektů“ (viz čl. 4.3.1 Programů). 

Nedostatky žádostí ostatních žadatelů byly odstraněny před jednáním komise. 

Alokace na Program č. 3 v roce 2019 činí 500 000 Kč pro investiční akce a 500 000 Kč pro neinvestiční 

akce/opravy. 

O dotaci požádalo 5 NNO v celkové výši 3 519 760 Kč pro investiční akce a 830 004 Kč pro neinvestiční 

akce/opravy.  

TJ Slavoj Český Brod z.s. v žádosti o poskytnutí investiční dotace žádá v souladu se zněním čl. 4.3.3 

Programů a s ohledem na požadovanou částku o rozložení dotace v letech. Komise doporučuje 

poskytnout v roce 2019 z Programu č. 3 dotaci ve výši 150 000 Kč s ohledem na uspokojení 

požadavků dalších žadatelů. Pokud jde o rozložení dotace do dalších let, je toto rozhodnutí 

v kompetenci zastupitelstva města. Ve Fondu sportu, kultury a volného času je k dispozici zůstatek 

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši 900 000 Kč, jehož příp. čerpání by mělo 

zohlednit aktuální vývoj příjmů do Fondu. 

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

Přehled posuzovaných žádostí Programu č. 3 na rok 2019 s návrhem dotace je nedílnou součástí 

zápisu.  

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení přidělení dotací z Programu č. 3 v roce 

2019 následovně (podrobněji viz příloha): 

 

 



Doporučené dotace pro schválení RM – neinvestiční akce/opravy: 

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

IČO 
Navržená 

dotace 
Požadavek na 

dotaci 

Guardia Broda Bohemicalis z.s. 28552474 50 000 50 000 

  
50 000 50 000 

 
 

Doporučené dotace pro schválení ZM – investiční akce: 

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

IČO 
Navržená 

dotace 
Požadavek na 

dotaci 

SK Český Brod z.s. 61883824 150 000 260 000 

T. J. Sokol Český Brod 00662402 200 000 259 760 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 00663191 150 000 3 000 000 

  
500 000 3 519 760 

 

 

Doporučené dotace pro schválení ZM – neinvestiční akce/opravy: 

Název / jméno a příjmení 
žadatele 

IČO 
Navržená 

dotace 
Požadavek na 

dotaci 

Junák - český skaut, středisko 
Psohlavci Český Brod, z.s. 

61882186 90 000 104 084 

SK Český Brod z.s. 61883824 100 000 260 000 

T. J. Sokol Český Brod 00662402 150 000 176 000 

TJ Slavoj Český Brod z.s. 00663191 110 000 239 920 

  
450 000 780 004 

 

Dotace jsou určeny na investiční a neinvestiční akce jednotlivých NNO dle podaných žádostí. Účel 

dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

Komise doporučuje radě města zamítnout žádost „cyklokroužku“ Klubu českých turistů z důvodu, že 

žádost neodpovídá podmínkám Programu č. 3. 

 

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Tomáš Klinecký v.r. 

Zapsala: Miloslava Tůmová 

Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 3 na rok 2019 


