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OKRM/26/2014/Z/11 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

 

Z Á P I S  

z 2. jednání sociální komise rady města konaného dne 5. 3. 2014 

Přítomni: Jan Duda, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Mgr. Tomáš Chovanec, Lea Klokočková, 

Tomáš Řezníček, Marie Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D. 

Nepřítomni: Ing. František Konrád, Ing. Pavel Pokorný 

Hosté: Mgr. Petr Podhola, Bc. Marie Voštová 

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně sociální komise. V úvodu se přítomných dotázala, zdali souhlasí 

s návrhem programu (všichni přítomní hlasovali pro). Dále se dotázali, zdali členové komise obdrželi 

zápis z minulého jednání a zdali k němu má někdo připomínky. Zápis všichni obdrželi, připomínky 

nevznesl nikdo. 

Schválený program: 

1. Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2014 - 1. výzva 

Přijato usnesení č. 4/2014, ve kterém bylo hlasováno odděleně: 

v části I. (7 - 6,1,0) – přítomno – pro, proti, zdržel se 

v části II. (7 - 6,0,1) - přítomno – pro, proti, zdržel se 

Předsedkyně komise před zahájením hodnocení přijatých žádostí upozorňuje na povinnost 

členů hodnotící komise oznámit případný střet zájmů. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

oznámila střet zájmů ve 2 případech (Mezi proudy o.p.s., Bílý kruh bezpečí, o.s.), kde se 

zdržela hodnocení. Předsedkyně komise dále upozorňuje na možný střet zájmů 

administrátora dotačního programu (z důvodu toho, že je zároveň předsedkyní správní rady 

jedné ze žádajících organizací: Temperi, o.p.s.) na základě přijatého podnětu. O tomto 

podnětu byl náměstek Mgr. Podhola předsedkyní v minulosti informován a požádán o jeho 

řešení. Pan náměstek Mgr. Podhola nepovažuje podnět za relevantní. Komise se k této 

záležitosti vyjádřila prostřednictvím hlasování (viz část I. přijatého usnesení). Členové 

komise v předstihu obdrželi seznam přijatých žádostí s hodnocením (obodováním) 1. kroku 

(formální a prvotní kontrola) a kroku 2 (věcné hodnocení administrátorem). Na jednání 

hodnotící komise postupně hodnotila přijaté žádosti (bodovala) - 3. krok (věcné hodnocení 

komisí), následně vybrala organizace k finanční podpoře a navrhla výši dotace - 4. krok. 

Celkem posoudila  94 žádostí z celkového počtu 108 přijatých žádostí (14 žádostí neprošlo 

1. fází hodnocení). 

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 23 žádostí v celkové částce 500 tis. Kč, 

alokovaná částka byla vyčerpána; 
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V opatření č. 2 - Podpora celoroční činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

- bylo vybráno a k podpoře navrženo 30 žádostí v celkové částce 2 000 tis. Kč; alokovaná 

částka byla vyčerpána; 

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

v sociální oblasti - bylo vybráno a k podpoře navrženo 13 žádostí v celkové částce 

200 tis. Kč; alokovaná částka byla vyčerpána; 

V opatření č. 4 - Příspěvek na činnost organizací poskytujícím sociální služby nebo služby 

doprovodné v lokalitě sídliště Máj – bylo vybráno a k podpoře navrženo 5 žádostí v celkové 

částce 698.500 Kč; alokovaná částka byla vyčerpána. 

Podrobné hodnocení bylo zaznamenáno do pomocných tabulek a následně do protokolu 

hodnocení. K návrhu dotací bylo přijato usnesení. Hlasování se zdržel jeden člen komise. 

 

2. Poskytnutí neinvestiční dotace pro o.s. Prevent 

Přijato usnesení č. 5/2014 (7 - 7,0,0) 

Členové komise obdrželi předem v elektronické podobě žádost o.s. Prevent na poskytnutí 

neinvestiční dotace pro jimi poskytované adiktologické služby. Žádost byla podána v 

souladu s modelem financování Jihočeského kraje, který byl na sociální komisi projednán 

dne 23.10.2013. Komise žádost i všechny zaslané přílohy k ní projednala a vyjádřila 

souhlas s rozdělením alokované částky ve výši 1 mil. Kč dle požadavku o.s. Prevent. 

3. Diskuze a různé 

Ing. Konrád na svou funkci rezignoval již na začátku ledna a doposud nebyl nahrazen. 

 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících 

proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů. 

2. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 21:00 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2014 - 1. výzva 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2014: 

sociální komise rady města 

I. k o n s t a t u j e ,  
že přijatý podnět na možný střet zájmů administrátora dotačního programu je nerelevantní 

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

podporu sociální oblasti - 1. výzva 

III. u k l á d á  
JUDr. Mgr. Jaroslavě Hrabětové, předsedkyni sociální komise rady města, 
předložit návrh na rozdělení finančních prostředků radě města k projednání 
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K bodu:  Poskytnutí neinvestiční dotace pro o.s. Prevent 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2014: 

sociální komise rady města 

d o p o r u č u j e  
v souladu s požadavkem organizace Prevent rozdělit alokovanou částku ve výši 

1 mil. Kč rovnoměrném poměru 200 tis. Kč na každou uvedenou službu 

 

V Českých Budějovicích dne 5. 3. 2014 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Tomáš Řezníček, v.r. 

 

JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, v.r. 

předsedkyně komise 


