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TISK  č.  11 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
pro r. 2021 

 
 
Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Jana Tůmová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Šárka Jedličková, Martina 
Fejfarová, Miloslava Tůmová 
 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 664 000 Kč 
dle následujícího seznamu: 
 
Název organizace                                                                                         IČO                 Dotace v Kč  

Domácí hospic Nablízku, z. ú         04066502              60 000  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.       22768602              24 000  
Spirála pomoci, o. p. s.           22689443              50 000  
Prostor Plus o.p.s.                                                               26594633               80 000  
LECCOS, z. s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice   70855811              200 000  
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                70855811         100 000  
LECCOS, z. s. – Programy primární prevence na ZŠ v Českém Brodě      70855811               60 000  
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VII       70855811               50 000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD                 70855811           40 000   

 
 

Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města 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. 16/2020 ze dne 22. 1. 
2020 byla dne 2. 2. 2021 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2021 v 
rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti. Z rozpočtu města Český Brod, 
který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 3/2021 ze dne 10. 2. 2021, je 
alokována pro tento dotační program částka 700 000 Kč. Řádně vyplněné a úplné 
žádosti bylo třeba zaslat nejpozději do 6. 4. 2021. Celkem bylo obdrženo 13 žádostí 
o podporu od 8 organizací poskytujících služby v sociální oblasti. Žádosti byly 
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vyhodnoceny z hlediska splnění formálních náležitostí programu a dále posouzeny z 
hlediska potřebnosti pro občany města a souladu s Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod ORP Český 
Brod na období 2020-2021 koordinátorkou pro komunitní plánování sociálních 
služeb. 
 
Hodnotící komise Programu byla jmenována RM dne 28. 4. 2021. Jednání této 
komise se uskutečnilo dne 24. 5. 2021. Komise hodnotila projekty v souladu s kritérii 
uvedenými v kap. 6.1 Programu a rozdělila částku 700 000 Kč na jednotlivé projekty.  
Při stanovení výše dotace se hodnotící komise řídila kritérii a zároveň vycházela ze 
stanoviska koordinátora komunitního plánování (viz příloha).  Závěry komise pro 
schvalující orgány mají pouze doporučující charakter.      
Informace o obdržených žádostech jsou uvedeny v příloze. Přílohy dále obsahují 
aktuální znění Programu, zápis z jednání hodnotící komise ze dne 24. 5. 2021 a 
vyjádření koordinátora pro komunitní plánování sociálních služeb k jednotlivým 
žádostem. 

Rada města rozhodovala dne 9. 6. 2021 o poskytnutí dotace u žadatelů, jejichž 
požadovaná dotace byla nižší než 50 000 Kč. Jednalo se o čtyři organizace (Linka 
bezpečí, z.s., Čtyřlístek dětem z.s., Oblastní charita Kutná Hora a Rytmus Střední 
Čechy, o.p.s.), jimž bylo rozděleno celkem 36 000 Kč.  

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnutí o přidělení dotace je v kompetenci ZM.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na Program byla vyčleněna v rozpočtu města částka 700 000 Kč.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vazba na Strategický plán Města Český Brod - KO 5 - Zdravotnictví a sociální služby, 
vazba na Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020-2024 a prováděcí 
dokument: Akční plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro 
správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 

 

 
 


