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Číslo jednací 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sociální komise rady města konaného dne 25. 5. 2016 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Bc. et Bc. Jana 

Kilbergerová, Michal Kolář, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, 

Marie Simotová 

Omluveni: JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Alexandra Pořádková, Bc. Zbyněk Sýkora, 

MBA, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Hosté: Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Bc. Marie Voštová, Jan Šesták, Zdena 

Kuviková, Tomáš Trajer, František Kaiseršot, Veronika Láchová, Dana 

Kalistová 

Jednání řídil předseda sociální komise. V úvodu navrhl pozvat všechny prezentující hosty najednou. 

Schválený program: 

1. Dotační program na podporu sociální oblasti 2016 - 2. výzva - dokončení. 

Přijato usnesení č. 5/2016 (7 - 7,0,0) 

Všichni přítomní členové obdrželi přehled žádostí s hodnocením administrátora 

a s hodnocením členů komise. Dále dostali jednotlivé prezentace vybraných žádostí 

v tištěné verzi. 

Zástupci žadatelů o dotace postupně prezentovali své projekty. Celkem bylo komisi 

představeno 5 projektů z původních vybraných 6. Jeden z projektů byl na místě žadatelem 

stažen (Mezi proudy o.p.s. – Sociální podnikání pekárna mezi proudy – pracovní asistence). 

Vždy po krátké prezentaci projektu následovala diskuze a dotazy členů komise.  Po 

ukončení prezentací předseda komise hostům poděkoval. Následné hodnocení a navrhování 

výše dotace se uskutečnilo již bez jejich přítomnosti. 

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

města České Budějovice – bylo vybráno a k podpoře navrženo 5 projektů v celkové částce 

350 tis. Kč; alokovaná částka, která byla ve shodné výši, tak byla vyčerpána. 

2. Vyhodnocení dotačního programu za rok 2015. 

Přijato usnesení č. 6/2016 (7 - 7,0,0) 

Členům komise bylo v předstihu zasláno Vyhodnocení Dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 včetně přílohy Přehled podpořených 

projektů v roce 2015. V souladu se směrnicí o poskytování dotací 5/2015 a článkem 6, 

odstavec 8 předkládá toto vyhodnocení komise radě a zastupitelstvu města vždy do konce I. 

pololetí daného roku. 

Členové komise k zaslanému materiálu nevznesli připomínky. 
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3. Diskuze a různé. 

V tomto nebyly vzneseny žádné dotazy a náměty do diskuze, předseda komise tudíž jednání 

ukončil. 

Termín jednání sociální komise v červnu bude určen a členům komise včas zaslán. 

Hlavním bodem programu bude hodnocení žádostí přijatých v rámci 3. výzvy pro 

opatření č. 1 

 

4. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program na podporu sociální oblasti 2016 - 2. výzva - dokončení. 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2016: 

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. 2016 - 2. výzva - 2. část 

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 

 

K bodu:  Vyhodnocení dotačního programu za rok 2015. 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2016: 

sociální komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 

2015 

II. u k l á d á  
doc. MUDr. Petru Petrovi, Ph.D., předsedovi sociální komise rady města, 
předložit Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 

oblasti v roce 2015 k projednání radě města 

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2016 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Mgr. Miroslav Bína, MBA, v.r. 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., v.r. 

předseda komise 


