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OKRM/50/2014/Z/23 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sociální komise rady města konaného dne 6. 5. 2014 

 
Přítomni: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Mgr. Tomáš 

Chovanec, Lea Klokočková, Simona Lencová, Ing. Pavel Pokorný, Marie Simotová, 

Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Jan Duda, Tomáš Řezníček 

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). Členové komise obdrželi na místě k náhledu 

zápis z minulého jednání. K zápisu nikdo nevznesl připomínky a bude členům elektronicky zaslán. 

Schválený program: 

1. Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014 - 2. 

výzva 

Přijato usnesení č. 6/2014 (8 - 7,0,1) – zdržela se předsedkyně komise. 

Na začátku jednání oznámila střet zájmů Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. (Mezi proudy, 

o.p.s., Bílý kruh bezpečí, o.s.). Administrátorka dotačního programu Šárka Kovárnová 

oznámila střet zájmů elektronicky při zaslání podkladů pro hodnocení (členka spolku 

DialogCB, z.s.).  

Sociální komise posoudila celkem 72 žádostí z celkového počtu 79 přijatých žádostí (7 

žádostí neprošlo 1. fází hodnocení). 

2. výzva dotačního programu na podporu sociální oblasti měla 4 opatření a celková 

alokovaná částka činila 2.001.500 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 12 žádostí v celkové částce 534.580 Kč 

(z toho jedna žádost s navrženou dotací ve výši 34.580 Kč byla vybrána do tzv. zásobníku 

pro případ schválení úpravy pravidel v článku č.3 Finanční rámec dotačního programu), 

alokovaná částka byla vyčerpána; 

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

- bylo vybráno a k podpoře navrženo 22 žádostí v celkové částce 1.280 tis. Kč (z toho 4 

žádosti s navrženou dotací ve výši 130 tis. Kč byly vybrány do tzv. zásobníku pro případ 

schválení úpravy pravidel v článku č.3 Finanční rámec dotačního programu), 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 5 žádostí v celkové částce 98 tis. Kč; 

v případě schválení úpravy pravidel bude alokovaná částka vyčerpána; 

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

doprovodné v lokalitě sídliště Máj – byla vybrána a k podpoře navržena 1 žádost v celkové 

částce 88.920 Kč; alokovaná částka byla vyčerpána. 
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Protože v  opatřeních č. 3 a 4 byl k podpoře vybrán menší počet žádostí, došlo k souhrnné 

úspoře částky ve výši 164.580 Kč. Komise navrhla tuto částku rozdělit do opatření č. 1 a 2, 

kde vybrala projekty, kterým by z této částky byla poskytnuta dotace (34.580 Kč pro jeden 

projekt v opatření č. 1 a 130.000 Kč pro 4 projekty v opatření č. 2 – tyto projekty byly 

uloženy do tzv. zásobníku projektů). Podmínkou k tomuto kroku je však schválení úpravy 

Pravidel DP v kapitole č.3 Finanční rámec, které upravuje výši alokovaných částek pro 

dané opatření a výzvu. Z tohoto důvodu předsedkyně komise předloží k projednání radě 

města tento návrh úpravy a následně pak schválení navržených dotací. 

Podrobné hodnocení bylo zaznamenáno do pomocných tabulek a následně do protokolu 

hodnocení. K návrhu dotací bylo přijato usnesení.  

2. Diskuze a různé. 

V tomto bodě nevystoupil žádný z přítomných členů komise. 

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. 

4. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014 - 2. 

výzva 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2014: 

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 - 2. výzva 

II. 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 

 

V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2014 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 

předsedkyně komise 


