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 2020

Komise se nesešla – důvod - nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Návrh dotací se řešil
elektronicky přes mailovou korespondenci a telefonicky.
Komise: Jana Kulhánková – předsedkyně komise, Mgr. Tomáš Klinecký, Jaromír Fischer
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 březen – červen budou moci organizace uskutečnit
později a zda na ně Město Český Brod bude schopno přispět v alokované částce.
Některé akce, které byly zařazeny v žádostech, byly ještě před schválením komise zrušeny.
Alokace na Program č. 2 v roce 2020 činí 500 000 Kč.
O dotaci požádalo 17 NNO v celkové výši 953 722 Kč na realizaci akcí v roce 2020.
Vzhledem k uzavřeným provozovnám heren a kasin, které jsou hlavním zdrojem příjmů do fondu,
budou v letošním roce o mnoho nižší příjmy do rozpočtu města.
Komise také předpokládá, že některé akce, na které jsou podané žádosti, nebudou organizace mít
možnost uskutečnit i když se rozhodly najít náhradní termín.
Komise navrhuje nerozdělit celkovou alokovanou částku, ale jen poměrnou část dle kritérií ve výši
328 000,- Kč a zbytek ve výši 172 000,- ponechat ve Fondu jako rezervu na další rok pokud Město
Český Brod fond naplní v plné výši.
Nově podaly žádost tyto subjekty: Římskokatolická farnost Český Brod a Skála Radek.
Při rozhodnutí o výši navržené dotace pro jednotlivé akce se komise držela pravidla zaokrouhlování
na tisíce Kč.
Přehled posuzovaných žádostí Programu č. 2 na rok 2020 s návrhem dotace je nedílnou součástí
zápisu.
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 142 000 Kč:

Název / jméno a příjmení žadatele

IČO

Corridoor z.s.
27013251
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
Římskokatolická farnost Český Brod
48 664 006
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod
61884979
Skála Radek
Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s.
44678754
Spolek přátel obce Liblice
03875482
Srdcovky z.s.
07156693
TJ Liblice z.s.
14800764

Navržená Požadavek
dotace na dotaci
10 000
9 000
8 000
13 000
10 000
22 000
11 000
7 000
5 000
23 000
13 000
6 000
5 000

45 000
13 000
30 000
19 000
28 000
26 700
15 000
14 000
30 000
49 000
22 050
32 500
15 500

Doporučené dotace pro schválení ZM ve výši 186 000 Kč:

Název / jméno a příjmení žadatele
LECCOS z.s.
SK Český Brod z.s.
T. J. Sokol Český Brod
TJ Slavoj Český Brod z.s.

IČO
70855811
61883824
00662402
00663191

Navržená Požadavek
dotace
na dotaci
13 000
25 000
18 000
130 000

92 072
107 000
100 000
314 900

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 dne 27.4.2020
Příloha: přehled posuzovaných žádostí Programu č. 2 na rok 2020

