
Město Český Brod 

TISK  č.  06 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24.06.2020 
 

Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
pro r. 2020 

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

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 638 000 Kč 
dle následujícího seznamu: 
 
Název organizace                                                        IČO     Finanční příspěvek   
 
Domácí hospic Nablízku, z. ú                       04066502              55 000  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.             22768602              25 000  
Spirála pomoci, o. p. s.                22689443              45 000  
Prostor Plus, o.p.s  – Terénní program v Českém Brodě          26594633              85 000  
LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice            70855811            160 000  
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                  98 000  
LECCOS, z. s. – Programy primární prevence                    70 000  
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VI                                    60 000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD                   40 000  

 
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. 16/2020 ze dne 
22.01.2020 byla dne 07.02.2020 vyhlášena Výzva k podávání žádostí o dotace pro 
rok 2020 v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních 
prostředků z rozpočtu města Český Brod poskytovatelům sociálních služeb. Řádně 
vyplněné a úplné žádosti bylo třeba zaslat nejpozději do 09.04.2020. 



Město Český Brod 

V návaznosti na kap. 6.2 Programu Hodnotící komisi schvaluje rada města. Komise 
hodnotí projekty v souladu s kritérii uvedenými v kap. 6.1 Programu. Současně 
komise vykonává roli kontrolního orgánu dle bodu 7. Závěry komise pro schvalující 
orgány mají pouze doporučující charakter.      
Hodnotící komise na svém jednání dne 25.05.2020 posoudila žádosti a rozdělila 
částku ve výši 700 000 Kč mezi žadatele. Při stanovení výše dotace se hodnotící 
komise řídila kritérii a zároveň vycházela ze stanoviska koordinátora komunitního 
plánování, který se vyjádřil ke každé žádosti – viz. zápis z jednání komise, který je 
součástí příloh.    
Došlo celkem 14 žádostí o dotaci. O průběhu a výsledcích jednání je pořízen zápis a 
tabulkové přehledy, které jsou součástí příloh. 
Finanční prostředky, u nichž požadovaná výše nepřesahuje 50 000 Kč, schválila 
rada města /celkem byla rozdělena částka 62 000 Kč/ a částky nad uvedenou výši 
doporučuje zastupitelstvu města schválit.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jedná se o kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rozpočtu města pro r. 2020 jsou schválené prostředky ve výši 700 000 Kč v kap. 
sociální služby. 
 
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 
 
6) Vypořádání připomínek 
 

 

 
 


