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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sociální komise rady města konaného dne 1. 4. 2015 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., 

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

Ph.D., Bc. Jan Pikous, Alexandra Pořádková, Marie Simotová, Mgr. Petra 

Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

Hosté: Bc. Marie Voštová 

 

Schválený program: 

1. Poskytnutí dotací z DP na podporu sociální oblasti - 2. výzva 

Přijato usnesení č. 3/2015 (8 - 8,0,0) 

Mgr. Zimmelová se v úvodu dotázala, zdali všichni členové komise zaslali administrátorce své 

hodnocení. Zaslané hodnocení bylo sumarizováno a tabulky s výsledným hodnocením byly na jednání 

vytištěny a předloženy členům k dalšímu hodnocení. 

Žádosti Bílého kruhu bezpeční nehodnotily doc. Kozlová a Mgr. Zimmelová. Žádosti Mezi proudy 

o.p.s. nehodnotila Mgr. Zimmelová. Na začátku jednání se členové komise dohodli, že cílem není 

rozdělit alokované částky, ale vybrat k podpoře jen potřebné projekty. V případě nerozdělení 

alokovaných částek bude vyhlášena 3. výzva. Sociální komise posoudila celkem 65 žádostí 

z celkového počtu 67 přijatých žádostí (2 žádostí neprošly 1. fází hodnocení) 

1. výzva dotačního programu na podporu sociální oblasti měla 4 opatření a celková alokovaná částka 

činila 2.450 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 9 žádostí v celkové částce 295 tis. Kč, 

alokovaná částka ve výši 400 tis. Kč nebyla vyčerpána; 

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

bylo vybráno a k podpoře navrženo 19 žádostí v celkové částce 1.100 tis. Kč; alokovaná 

částka ve výši 1.500 tis. Kč nebyla vyčerpána; 

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

v sociální oblasti - byly vybrány a k podpoře navrženy 3 žádosti v celkové částce 110 tis. Kč; 

alokovaná částka ve výši 150 tis. Kč nebyla vyčerpána; 

 V opatření č. 4 – Příspěvek na podporu rozvojových a inovativních projektů na území města 

České Budějovice – byly vybrány a k podpoře navrženy 4 žádosti v celkové částce 215 tis. Kč; 

alokovaná částka ve výši 400 tis. Kč nebyla vyčerpána. 

Nevyčerpané alokované částky za všechna opatření v souhrnné výši 730 tis. Kč v rámci 2. výzvy 

(105 tis. - 1. opatření; 400 tis. - 2. opatření; 40 tis. - 3. opatření; 185 tis. - 4. opatření) a 45 tis. Kč 

v rámci 1. výzvy budou použity pro vyhlášení 3. výzvy (na opatření č. 2 a 4.) na základě úpravy 
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pravidel v článku 2.  Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu a 3. Finanční rámec 

dotačního programu. 

 

2. Diskuze a různé 

Členové komise se v rámci diskuze shodli na dalším termínu jednání sociální komise na 29. dubna. Na 

jednání bude přizvána Koordinační skupina RPSS ke společné diskuzi o sociálních službách a jejich 

plánování. 

 

4. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 19:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Poskytnutí dotací z DP na podporu sociální oblasti - 2. výzva 

 

sociální komise rady města přijala  u s n e s e n í   č. 3/2015: 

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., členovi sociální komise rady města, 
předložit návrh na rozdělení finančních prostředků radě města k projednání 

 

V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

pověřena řízením jednání komise 


