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OKRM/41/2015/Z/17 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

 

Z Á P I S  

z 2. jednání sociální komise rady města konaného dne 23. 2. 2015 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Markéta Elichová, 

Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, doc. Ing. Lucie Kozlová, 

Ph.D., doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Alexandra Pořádková, Marie 

Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Hosté: Bc. Marie Voštová 

 

Jednání v 16:30 h zahájil a řídil doc. P. Petr, předseda sociální komise. V úvodu přednesl program 

jednání – zpracování návrhu rozdělení dotací přijatých v 1. výzvě dotačního programu na podporu 

sociálních oblasti v r. 2015. 

Schválený program: 

1. Dotační program na podporu sociální oblasti v r. 2015 - 1. výzva 

Přijato usnesení č. 2/2015 (10 - 10,0,0) 

Mgr. Čermáková oznámila přítomným, že žádosti nehodnotila a nezúčastní se hlasování. 

Doc. Kozlová oznámila, že nehodnotila žádost Bílého kruhu bezpečí, Mgr. Zimmelová oznámila, že 

taktéž nehodnotila žádost Bílého kruhu bezpečí a žádosti Mezi proudy, o.p.s. 

Doc. Petr následně požádal administrátorku dotačního programu, aby podala základní informace 

k přijatým žádostem. Š. Kovárnová poděkovala všem přítomným za zaslání svého hodnocení, které 

následně zapracovala do společné tabulky hodnocení. Před samotným hodnocením se členové komise 

vyjádřili ke způsobu výběru žádostí k podpoře a způsobu navrhování výše dotací. 

Celkem komise posoudila celkem 94 žádostí z celkového počtu 104 přijatých žádostí (10 žádostí 

neprošlo 1. fází hodnocení) 

1. výzva dotačního programu na podporu sociální oblasti měla 3 opatření a celková alokovaná částka 

činila 2.050 tis. Kč 

V opatření č. 1 – Podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které působí v sociální oblasti 

a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel – bylo 

vybráno a k podpoře navrženo 13 žádostí v celkové částce 400 tis. Kč, alokovaná částka byla 

vyčerpána; 

V opatření č. 2 - Podpora celoroční činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb - bylo 

vybráno a k podpoře navrženo 18 žádostí v celkové částce 1.500 tis. Kč; alokovaná částka byla 

vyčerpána; 

V opatření č. 3 – Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální 

oblasti - byly vybrány a k podpoře navrženy 4 žádosti v celkové částce 105 tis. Kč; alokovaná částka 

ve výši 150 tis. nebyla vyčerpána. 

Komise navrhla úpravu pravidel DP v článku č. 3 Finanční rámec dotačního programu, kdy 

nevyčerpanou částku ve výši 45 tis. Kč navrhuje převést k alokované částce pro opatření č. 2.  

 

V závěru rozhodování komise navrhla 3 projekty k podpoře v 2. výzvě: 

 Městská charita České Budějovice, NZDM Jiloro 

 Městská charita České Budějovice, NZDM V.I.P. 

 Auticentrum, o.p.s. 
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Podrobné hodnocení bylo zaznamenáno do pomocných tabulek a následně do protokolu hodnocení. 

K návrhu dotací bylo přijato usnesení. Nehlasoval jeden člen komise. 

 

2. Diskuze a různé 

Mezi členy komise proběhla neformální diskuze. 

2. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program na podporu sociální oblasti v r. 2015 - 1. výzva 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2015: 

sociální komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
návrh na rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v r. 2015 - 1. výzva 

II. u k l á d á  
doc. MUDr. Petru Petrovi, Ph.D., předsedovi sociální komise rady města, 
předložit návrh na rozdělení finančních prostředků radě města k projednání 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 2. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Michaela Čermáková 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


