Zápis hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času
Program č. 2 – Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi,
mládeží a seniory, reprezentace města na rok 2021

Komise se sešla on-line – důvod - nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Komise: Jana Kulhánková – předsedkyně komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Jaromír Fischer, David Žofka,
Václav Hájek
Omluveni:

-----

Hodnotící komise (dále jen „komise“) posuzovala žádosti z hlediska jejich formálních náležitostí a
nenavrhla k vyřazení žádného z žadatelů. Nedostatky jednotlivých žádostí byly odstraněny před
jednáním komise.
Dále komise posoudila žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v Programech, tj. tradice akce,
předpokládaný počet účastníků a vlastní zdroje žadatele.
Komise řešila, jestli akce, které jsou vyhlášené na do konce června budou moci organizace uskutečnit
a zda na ně má Město Český Brod přispět v alokované částce. Komise se shodla, že se k akcím na
žádostech musí přistupovat tak, že budou uskutečněny a navrhují rozdat celou alokovanou částku.
Pokud nebudou akce uskutečněny, mají organizace povinnost nevyčerpanou dotaci vrátit zpět na
účet Měst Český Brod.
Dále komise řešila u žádosti od SK Český Brod, IČO: 61883824, konkrétně u akce Kutilka OPEN nákup
materiálních pomůcek – basketbalová deska, basketbalová síťka, konstrukce koše ve výši 52 000,- Kč,
zda se nejedná spíše o investici, která by měla spadat do Programu 1 – činnost nebo do Programu 3 –
investice. Nakonec navrhuje snížení dotace u této akce o tyto materiální pomůcky.
Komise navrhuje na akci Posvícení –festival NNO-Malý Feneg organizace Junák- český skaut, středisko
Psohlavci Český Brod, z.s., IČO:61882186 přidělit dotaci ve výši 0,- Kč jelikož v žádosti nepočítá s
povinnou 30% spoluúčastí. Po konzultaci s paní JUDr. Markovou není neuvedení spoluúčasti důvod
k vyřazení hodnocení žádosti pro nesplnění povinných náležitostí. Spoluúčast musí být zahrnuta ve
vyúčtování.
Alokace na Program č. 2 v roce 2021 činí 800 000 Kč.
O dotaci požádalo 16 NNO a společností v celkové výši 887 482 Kč na realizaci akcí v roce 2021.
Komise navrhuje rozdělit celkovou alokovanou částku.
Nově podaly žádost tyto subjekty: TAJV z.s..
Oproti loňské výzvě nepodaly žádost tyto subjekty: Římskokatolická farnost Český Brod, Corridoor
z.s., Tělocvičná jednota Sokol Český Brod.
Při rozhodnutí o výši navržené dotace pro jednotlivé akce se komise držela pravidla zaokrouhlování
na stakoruny Kč.

Nedílnou součástí zápisu je tabulka posuzovaných žádostí Programu č. 2 „Podpora tradičních akcí
města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města“
s návrhem dotace
Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení přidělení dotací z Programu č. 2
následovně (podrobněji viz příloha):
Doporučené dotace pro schválení RM ve výši 191 500,- Kč:

Název / jméno a příjmení žadatele

IČO

Navržená Požadavek
dotace na dotaci

Českobrodský spolek šachovní
03925471
Guardia Broda Bohemicalis z.s.
28552474
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s. 61882241
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.
61882186
Klub českých turistů, odbor Český Brod
72072750
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod
61884979
Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s.
44678754
Spolek přátel obce Liblice
03875482
TAJV, z.s.
09287094
TJ Liblice z.s.
14800764

9 500
40 000
14 000
16 500
37 000
10 000
16 000
14 000
7 500
27 000

9 500
40 000
14 000
46 500
37 350
10 000
16 000
14 630
7 500
27 000

Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši 608 500 Kč:

Název / jméno a příjmení žadatele
LECCOS z.s.
SK Český Brod z.s.
Srdcovky z.s.
TJ Slavoj Český Brod z.s.
Vox Bohemicalis, z.s.
SKY BRAND s.r.o.

IČO

Navržená dotace

Požadavek na
dotaci

70855811
61883824
07156693
00663191
61882364
24831140

52 000
53 800
60 500
220 200
60 000
162 000

52 302
105 000
60 500
225 200
60 000
162 000

Dotace jsou určeny na zabezpečení tradičních akcí pro občany města Český Brod, jako podpora
vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO, ostatních právnických a fyzických osob, určených i pro
neorganizované děti a mládež do 26 let, seniory (osoby starší 65 let) a osoby se zdravotním
postižením, a dále na podporu akcí reprezentujících město. Účel dotace bude uveden ve smlouvě o
poskytnutí dotace / objednávce.
Předsedkyně komise: Jana Kulhánková
Zapsala: Lucie Kovaříková
Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 2 na rok 2021

