Zápis z jednání hodnotící komise
Programů podpory sportu, kultury a volného času na rok 2018
Program č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO

Datum a místo konání: 9. 5. 2018, kancelář starosty
Přítomni: Mgr. František Janík – předseda komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Josef Ležal, Jana
Kulhánková, Mgr. Josef Volvovič
Omluveni: Mgr. Jiří Slavík
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. 1.
Podklady pro jednání byly členům komise zaslány předem k prostudování a případným připomínkám.
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. 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 2018 činí 1 600 000 Kč.
O dotaci požádalo 8 NNO v celkové výši 3 243 040 Kč. Jedná se o stejné subjekty jako ve výzvě z roku
2017.
Při rozhodnutí o výši navržené dotace se komise držela pravidla zaokrouhlování na 0,5 tisíce Kč.
Nedílnou součástí zápisu je přehled posuzovaných žádostí Programu č. 1 „Zabezpečení pravidelné
činnosti NNO na rok 2018“ s návrhem dotace.
Členové komise projednali došlé Žádosti a doporučují radě a zastupitelstvu města ke schválení
přidělení dotací z Programu č. 1 následovně (podrobněji viz příloha):

Doporučené dotace pro schválení RM ve výši 51 500 Kč:

Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši 1 548 500 Kč:

Dotace jsou určeny na podporu pravidelné činnosti jednotlivých organizací dle podané žádosti. Účel
dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Z jednání komise vzešel návrh na posunutí termínů pro vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace
na rok 2018 do programu č. 3 „Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO“ a podávání žádostí
následovně:
Termín zveřejnění výzvy Lhůta pro podávání žádostí
termíny dle Programů

31. 7.

1. 9. – 30. 9.

termíny dle návrhu komise

30. 6.

1.8. – 31.8.

Důvodem je skutečnost, že od roku 2018 jsou nově v tomto programu zahrnuty neinvestiční výdaje
do nemovitého majetku (tj. opravy). Aby stihly žádající organizace tyto opravy realizovat do konce
roku 2018, doporučuje komise zařadit projednání přidělení dotací z programu č. 3 na podzimní
jednání ZM (září 2018).
Návrh na změnu termínů dle výše uvedeného bude předložen na jednání ZM dne 6. 6. 2018.
Pro rok 2019 navrhuje komise zohlednit tuto změnu ve znění Programů podpory sportu, kultury a
volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, které budou předloženy ke
schválení na prosincovém jednání ZM.

Předseda komise: Mgr. František Janík v.r.

Zapsala: Miloslava Tůmová

Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 1

