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: 11. 11. 2021, kancelář místostarosty
Přítomni: Jana Kulhánková – předsedkyně komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Jaromír Fischer, David
Žofka, Václav Hájek
Omluveni: ------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.
Nedostatky žádostí žadatelů byly odstraněny před jednáním komise.
Alokace na Program č. 3 v roce 2021 činí 500 000 Kč pro investiční akce a 500 000 Kč pro neinvestiční
akce/opravy.
O dotaci požádalo 4 NNO v celkové výši 493 000 Kč pro investiční akce a 716 000 Kč pro neinvestiční
akce/opravy.
Nově se do Programu 3 přihlásil spolek Stáj NaPoli, z.s., který žádá o investiční dotaci na podlahu pod
příkrmiště do výběhu koní, spolek zvolil systém INB od firmy Mosolut. Spolek funguje od roku 2014,
město Český Brod poskytlo dotaci na činnost v letech 2018, 2019 a 2020.
Další přihlášení jsou Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český Brod – žádají na opravu opěrných
zdí na tábořišti v Kácovci.
SK Český Brod – žádají na opravy na Kutilce – tribuny na hlavním hřišti, hlavní budovy (rozvody vody a
topení, elektro), rekonstrukce stropů a podlah. V roce 2020 a 2021 investovali do čerpadla, fotbalové
brány a kamerového systému.
TJ Slavoj Český Brod žádají na opravu podlahy ve sportovní hale, renovaci podlahy běžecké dráhy,
oplocení dvorců tenisu, izolatérské práce ve sportovní hale a investici do instalace světel a
klimatizace.
Při rozhodnutí o výši navržené dotace se komise držela pravidla zaokrouhlování na celá sta Kč.
Přehled posuzovaných žádostí Programu č. 3 na rok 2021 s návrhem dotace je nedílnou součástí
zápisu.
Komise doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení přidělení dotací z Programu č. 3 v roce
2021 následovně (podrobněji viz příloha):

Doporučené dotace pro schválení RM – investiční akce:

Název / jméno a příjmení
žadatele
Stáj NaPoli, z.s.

IČO

Navržená
dotace

Požadavek na
dotaci

27054900

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

207 000

207 000

TJ Slavoj Český Brod z.s.

00663191

236 000

236 000

443 000

443 000

Doporučené dotace pro schválení ZM – neinvestiční akce/opravy:

Název / jméno a příjmení
žadatele

IČO

Navržená
dotace

Požadavek na
dotaci

SK Český Brod z.s.

61883824

104 800

150 000

Junák-český skaut, středisko
Psohlavci

61882186

97 800

140 000

TJ Slavoj Český Brod z.s.

00663191

297 400

426 000

500 000

716 000

Dotace jsou určeny na investiční a neinvestiční akce jednotlivých NNO dle podaných žádostí. Účel
dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Předsedkyně komise: Jana Kulhánková
Zapsala: Lucie Kovaříková
Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 3 na rok 2021

