
Město Český Brod 

TISK  č.  07 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle 
Programů podpory sportu, kultury a volného času 

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

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města rozhoduje: 
 

 - o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3, Podpora investičních a neinvestičních akcí 
NNO v roce 2021 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Upravený statut fondu a upravené Programy podpory sportu, kultury a volného času 
z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod byly schváleny 
zastupitelstvem města Český Brod usnesením č. 116/2019 dne 4. 12. 2019 včetně 
všech souvisejících příloh a Dodatek č. 1 k Programům schválený usnesením 
zastupitelstva města č. 64/2020 dne 13. 5. 2020. 
 
Dle harmonogramu výzev uvedeného v článku 6 programů je každoročně 
vyhlašována výzva v programech č. 1, 2 a 3. Výzvy v programech č. 1 a 2 již v 
letošním roce byly vyhlášeny, výzva v programu č. 3 by měla být dle tohoto 
harmonogramu vyhlášena v červnu t. r.  
 
V návaznosti na předkládané rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2021, 
které reaguje na očekávaný výpadek příjmů města v roce 2021 v důsledku 
koronavirové epidemie a jejích hospodářských dopadů, navrhujeme mimořádně 
upravit programy tak, že výzva k podávání žádostí o podporu v programu č. 3 
nebude v roce 2021 vyhlašována.  
 
Schválené rozpočtové opatření č. 1 počítá mj. též s výpadkem výběru daně z 
hazardních her i daně z technických her, a současně snížilo finanční alokaci 
poskytovanou prostřednictvím fondu v programu č. 3 o 500.000 Kč na investiční a o 
500.000 Kč na neinvestiční projekty. Finanční odbor při přípravě návrhu 



Město Český Brod 

rozpočtového opatření vycházel z doporučení Ing. L. Tesaře, které je v materiálu k 
návrhu na schválení rozpočtu pro rok 2021 přiloženo. 
Schválení Dodatku č. 1 k Programům RM/ZM. 
Schválení rozpočtového opatření RM/ZM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rámci rozpočtu města, resp. v rámci rozpočtového opatření, schvaluje 
zastupitelstvo města výši příspěvku do Fondu sportu, kultury a volného času. Dílčí 
dotace jsou následně schvalovány radou nebo zastupitelstvem města (viz podmínky 
uvedené ve Statutu). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času, podoblast 10.3 
Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, SC 
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 

 
 


