
Zápis z jednání hodnotící komise 

Programů podpory kultury, sportu a volného času 

program č.2:  Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 

mládeží a seniory, reprezentace města 

 

den 15. 3. 2016 

místo: kancelář starosty 

Přítomni: Mgr. František Janík – předseda komise, Mgr. T. Klinecký, Jana Kulhánková, Mgr. Josef 

Ležal, Mgr. Josef Volvovič, Mgr. Jiří Slavík 

Předseda komise Mgr. F. Janík zahájil jednání hodnotící komise Programů pro podporu kultury, 

sportu a volnočasových aktivit a přivítal přítomné členy, které vyzval k odsouhlasení bodu programu 

jednání. Členové komise schválili program jednání - Žádosti o podporu projektů z fondu města Český 

Brod  P2 2015 – výzva č. 1 

Výběrová komise posuzovala nejdříve Žádosti z hlediska formálních náležitostí a nenavrhla k vyřazení 

žádného z žadatelů. Dále hodnotila Žádosti dle kritérií Programů podpory kultury, sportu a volného 

času, t.j tradice akce, počet účastníků, podíl žadatele na financování akce a přínos akce pro město. 

Dále byly vzaty na zřetel akce  s náklady do 10 tis. Kč, akce pro děti a seniory a pro PR města ( MR ). 

Alokace na Program č. 2 v roce 2016  činí 600.000 Kč. 

O finanční příspěvek požádalo 18 NNO v celkové výši 957.900 Kč na realizaci 58 akcí v roce 2016. 

Oproti loňské výzvě nepodaly žádosti: Magráta – ukončení činnosti, Muzeum – rekonstrukce muzea, 

BK – transformace do řádného člena TJ 

Naopak přibyly žádosti: CSC, spolku šachistů, AMK VCC 

Dále komise při svém rozhodování přistoupila k úpravě návrhu dotace a to na zaokrouhlování na  0,5 

tisíce. 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. 

Členové komise projednali došlé žádosti o dotace a navrhují radě města ke schválení přidělení dotací 

z Programu 2 v celkové výši v následujícím rozdělení: (podrobněji  viz příloha) 

Doporučené dotace pro schválení RM: ve výši  347.000 Kč 

Název občanského 
sdružení 

IČO 
návrh dotace ( Kč) 

OS Českobroďák,  22887199 19000 

Guardia BB,  28552474 30000 

T. J. Sokol,  00662402 10000 

SK Český Brod,  61883824 25000 



Junák Ing.Nováka,  61882241 45000 
Corridoor,  27013251 25000 

Junák Psohlavci,  61882186 19000 

SDH Český Brod,  61884979 6000 

M´am´aloca,  26662159 32500 

KČT Český Brod,  72072750 23000 

Ameba Production,  25617303 20000 

SPG,  44678754 28000 

TJ Liblice,  14800764 10000 

AMK VCC,  46383808 20000 

CSC Klub (cyklo)  26570084 22000 

Českobroský spolek 
šachovní 

03925471 
12500 

 

Doporučené dotace pro schválení ZM: ve výši  253.000 Kč  

VOX Bohemica,  61882364 59000 

TJ Slavoj,   00663191 194000 

 

Dotace jsou určeny na zabezpečení tradičních akcí města, vybraných forem práce i s 

neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města jednotlivých organizací dle podané 

žádosti. Účel dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

 

 

Předseda komise: František Janík v.r. 

Zapisovatelka: Zdenka Bočková 

 

 

 

 

 


