
Město Český Brod 

TISK  č.  08 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času 
 
 
Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Lucie Kovaříková,  
 
Konzultováno: Jana Marková, Šárka Jedličková, Aleš Kašpar, Martina Jelínková, 
Lucie Kovaříková, Miloslava Tůmová, Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, 
Tomáš Charvát, Milan Majer, Filip Ulík 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, 
kultury a volného času města Český Brod, který je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
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. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 64 / 2020 ze 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 vývoj příjmů a výdajů v letošním roce, je navrhováno nevyhlášení 
výzvy z programu č. 3.  
Toto opatření souvisí se žádostí T. J. Sokol Český Brod o poskytnutí synergie na 
rekonstrukci suterénu sokolovny.  
Jestliže by T. J. Sokol Český Brod nebyl úspěšný s žádostí o finanční podporu na 
rekonstrukci suterénu sokolovny, aby bylo možné výzvu na Program 3 vyhlásit 
následně, v pozdějším termínu. Současné znění pravidel tuto možnost nepřipouští. 
 



Město Český Brod 

S ohledem na tuto skutečnost považujeme po poradě s právničkou města za 
praktické, aby Programy zahrnovaly obecnou možnost odchylného postupu v předem 
nevymezených případech, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva.   Takovým 
případem je i možné dodatečné vyhlášení výzvy z programu č. 3.  
 
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 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 

 

 
 


