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OKRM/70/2017/Z/34 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

 

Z Á P I S  

z 3. jednání sociální komise rady města konaného dne 24. 4. 2017 

Přítomni: doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal 

Kolář, Ing. Jan Pikous, Alexandra Pořádková, Marie Simotová, Bc. Zbyněk 

Sýkora, MBA 

Omluveni: Mgr. Michaela Čermáková, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, doc. MUDr. Petr 

Petr, Ph.D., Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Hosté: RNDr. Michal Kohn, CSc., Bc. Marie Voštová 

 

Před zahájením jednání se telefonicky omluvil předseda sociální komise a řízením jednání 

pověřil přítomnou členku komise Mgr. Janu Kilbergerovou. 

Na jednání bylo celkem přítomno 7 členů komise, byla tak usnášeníschopná. Ke každému 

opatření se hlasovalo odděleně (pro/proti/zdržel se). 

 

Schválený program: 

1. Dotační program na podporu sociální oblastí v roce 2017 - 2. výzva 

Přijato usnesení č. 3/2017 (7 - 7,0,0) 

V úvodu všichni přítomní členové obdrželi přehledy přijatých žádostí s hodnocení 

administrátora a s hodnocením členů komise, kteří ho dopředu zaslali. Hodnocení členů bylo 

zprůměrováno a zaznamenáno do tabulky s přehledem žádosti. 

Žádosti Bílého kruhu bezpečí a Mezi proudy, o.p.s. nehodnotila Mgr. Zimmelová. 

Zásadním kritériem pro výběr žádosti k podpoře však byl význam a potřebnost dané služby. 

Bodové hodnocení bylo pouze podpůrným kritériem, nikoliv rozhodujícím. 

Sociální komise posoudila celkem 77 žádostí z celkového počtu 78 přijatých žádostí (1 žádost 

neprošla 1. fází hodnocení). 

2. výzva dotačního programu na podporu sociální oblasti měla 6 opatření a celková alokovaná 

částka činila 2.600 tis. Kč. 

V rámci 2. výzvy během výběru žádostí k podpoře a navrhování výše dotací došlo k úspoře 

částky ve výši 180 tis. Kč. Úprava alokovaných částek 2. výzvy při zachování celkové 

alokované částky pro výzvu byla provedena následně: 

 Opatření č. 1 – navýšení o 50 tis. Kč z původních 250 tis. na 300 tis. Kč 
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 Opatření č. 3 – navýšení o 50 tis. Kč z původních 100 tis. na 150 tis. Kč 

 Opatření č. 5 – úspora 130 tis. Kč, snížení alokované částky z původních 300 tis. na 

170 tis. Kč 

 Opatření č. 6 – navýšení o 30 tis. Kč z původních 250 tis. na 280 tis. Kč 

 Opatření č. 8 – úspora 50 tis. Kč, částka nebyla převedena, zůstává na rezervách 

  

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 8 žádostí v celkové částce 300 tis. Kč, 

alokovaná částka po úpravě ve výši 300 tis. Kč byla vyčerpána; 

Hlasování:  7/0/0 

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

bylo vybráno a k podpoře navrženo 19 žádostí v celkové částce 1.500 tis. Kč; alokovaná 

částka ve výši 1.500 tis. Kč byla vyčerpána; 

Hlasování:  7/0/0 

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 150 tis. Kč; 

alokovaná částka po úpravě ve výši 150 tis. Kč byla vyčerpána; 

Hlasování:  7/0/0 

V opatření č.  5 - Příspěvek na podporu rozvojových a inovativních projektů na území města 

České Budějovice - byly vybrány a k podpoře navrženy 3 žádosti v celkové částce 170 tis. Kč; 

alokovaná částka po úpravě ve výši 170 tis. Kč byla vyčerpána; 

Hlasování:  7/0/0 

V opatření č.  6 - Příspěvek na projekty prevence rizikového chování a nežádoucích jevů 

u dětí a mládeže na základních školách v ČB – byly vybrány a k podpoře navrženy 4 žádosti 

v celkové částce 280.000 Kč; alokována částka po úpravě ve výši 280 tis. Kč byla vyčerpána; 

Hlasování:  7/0/0 

V opatření č. 8 – Podpora prorodinných aktivit a mateřských a rodinných center na území 

města České Budějovice – byly vybrány a k podpoře navrženy 4 žádosti v celkové částce 

150.000 Kč; alokovaná částka 200 tis. Kč nebyla vyčerpána; částka 50 tis. Kč zůstává na 

rezervách města. 

Hlasování:  7/0/0 

 

2. Diskuze a různé. 

V závěru jednání proběhla neformální diskuze. 

 

3. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program na podporu sociální oblastí v roce 2017 - 2. výzva 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2017: 

sociální komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
1. úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 

oblastí v roce 2017 v článku č. 3 Finanční rámec dotačního programu 

2. návrh na rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 2. výzva 

II. d o p o r u č u j e  
radě a zastupitelstvu města návrh na rozdělení finančních prostředků z Dotačního 

programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v r. 2017 - 2. výzva 

schválit 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2017 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

Mgr. Bc. Jana Kilbergerová, 

pověřena řízením komise 


