Technické služby města Český Brod
TISK č. 16
Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 13.12.2017
Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného
času - Program č. 3
Předkládá: Pavel Janík,
Zpracoval: Miloslava Tůmová,
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jiří
Slavík, Jaroslava Sahulová, Rada, Jana Kulhánková

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
- poskytnutí dotace z Programu č. 3: Podpora investičních akcí NNO ve výši 755
000 Kč dle následujícího seznamu:
T.J. Sokol Český Brod (IČO 00662402)
TJ Slavoj Český Brod, z.s. (IČO 00663191)
SK Český Brod z.s.(IČO 61883824)
Junák, středisko Psohlavci (IČO 61882186)

225 000 Kč
190 000 Kč
260 000 Kč
80 000 Kč

Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o
poskytnutí dotace.
Důvodová zpráva:
1/ Informace o materiálu pro RM (ZM)
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 5/2016 ze dne
20.01.2016 byla vyhlášena 3. Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2017 z
Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod v rámci Programů podpory
sportu, kultury a volného času - Programu č. 3: Podpora investičních akcí NNO, na
přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod nestátním
neziskovým organizacím.
Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo potřeba zaslat nejpozději do 31.10.2017.
V návaznosti na kap. 6.2 Programů zvolila rada města hodnotící komisi, která
hodnotila žádosti dle kritérií zadaných v Programech. Současně komise vykonává roli
kontrolního orgánu dle bodu 7 Programů. Závěry komise mají pro schvalující orgány
pouze doporučující charakter.
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Hodnotící komise na svém jednání dne 13.11.2017 posoudila žádosti a rozdělila
částku ve výši 755 000 Kč mezi žadatele.
O průběhu a výsledcích jednání je pořízen zápis a tabulkové přehledy, které jsou
součástí příloh.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Jde o kompetenci ZM
3) Dopady řešení na rozpočet města
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného
času
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
Dotační titul odpovídá Specifickému cíli 10.3 Financování kulturních, sportovních a
volnočasových aktivit a investičních akcí Strategického plánu města Český Brod do
roku 2022.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu

