
  

  

Zápis z jednání dotační komise 

konané dne 17.1.2019 ve velké zasedací místnosti, od 15:30 do 17:00 h.  

  

 

  
Upozornění:  

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy dotační komise rady 

města, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být 

zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu.  

  

  
Přítomni:    

Členové komise: RNDr. Jiří Hozman, Ph.D., Mgr. Bc. Václav Haas, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Dana Kubíčková, Jaroslav Trpkoš, Aleš Rychlý 

Tajemník: Bc. Kateřina Beránková 

Nepřítomen:  

Člen komise: Jaroslav Myška 

Hosté: Mgr. Ondřej Šindelář, Ing. Jan Mareš 

 

  

  

PROGRAM:   

1. Vznesení připomínek a návrhů k Dotačnímu programu města Mnichovo Hradiště 

2. Projednání žádostí podaných v prvním kole Dotačního programu města Mnichovo Hradiště na rok 2019 

        

  

1.  Vznesení připomínek a návrhů k Dotačnímu programu města Mnichovo Hradiště 

 

• Vznesena žádost, aby rada města (případně jí pověřený orgán) navrhla změny v dotačním programu a ve 

smlouvách o poskytnutí dotace tak, aby bylo v maximální možné míře zamezeno využívání finančních a 

nefinančních forem podpory poskytované městem pro účely politické propagace. 

• Vznesena žádost, aby byl zpracován přehled poskytnuté finanční i nefinanční podpory ze strany města v roce 

2018, která byla realizována mimo rámec dotačního programu a zároveň není specifikována v rozpočtu města. 

Případně konstatovat, že takováto forma podpory nebyla poskytnuta. 

• Vznesena žádost, aby se zástupci dotační komise účastnili těch jednání kontrolního výboru, na kterých je 

realizována kontrola vyúčtování dotací poskytnutých sportovním a zájmovým organizacím ze strany města. 

• Vznesena žádost, aby se zástupci dotační komise na pozvání a v koordinaci s vedením města účastnili 

členských schůzí sportovních a zájmových organizací žádajících o dotace s cílem identifikovat potřeby těchto 

organizací a získat zpětnou vazbu.     

• Vznesena žádost, aby při každém jednání dotační komise byl poskytnut přehled udělených dotací v aktuálním 

roce i v minulosti členěný dle jednotlivých kategorií (celoroční činnost, jednorázové akce atd.). Dále aby bylo 

hodnocení jednotlivých žádostí uváděno jako průměrné hodnocení za hodnotitele. 

 

2.  Žádosti podané v prvním kole Dotačního programu města Mnichovo Hradiště    

 

Členové komise se seznámili s výsledky hodnocení jednotlivých žádostí, které vycházely z předem zaslaných 

hodnoticích tabulek. Odděleně se hodnotili žádosti na celoroční činnost a na jednorázové veřejné projekty a akce. Na 

partnerskou spolupráci a na investice nebyla v tomto kole podána žádná žádost. Po diskuzi o obsahu jednotlivých 

žádostí dospěla komise k finálnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků z dotačního fondu. 

 

Návrh usnesení:  

Komise doporučuje rozdělit finanční prostředky z dotačního fondu podle tabulky uvedené v příloze č. 1.    

  

Hlasování:       Pro:   5    Proti:  0    Zdržel se:    0  

 

  
Zapsala:    
  

Bc. Kateřina Beránková 

Rozesláno:    24. 1. 2019 

       
Obdrží:   

  
členové komise  

 

 



 

 

Příloha č. 1 
 

Žádosti na celoroční činnost: 

Název organizace Navrhovaná dotace Odůvodnění/podmínka 

ZO ČSV, z.s Mnichovo Hradiště 8 000 Kč  

Sportovní klub Kruhy, z.s. 6 000 Kč  

TK Dance Mnichovo Hradiště 15 000 Kč 

Vyžadují pro jednání 

Rady města doložit 

počet zúčastněných 

dětí. V žádosti 

nedopatřením nula, 

činnost je však 

zaměřena především 

pro výuku tance pro 

děti. 

Jiří Vltavský (Horolezecký oddíl 
Mnichovo Hradiště) 4 000 Kč  

Dům dětí a mládeže "Na 
Výstavišti", Mladá Boleslav, 
Husova 201 0 Kč 

Nesouhlasí s podporou 

krajské organizace. 

Navrhují podpořit 

formou dotace na 

jednorázové akce pro 

veřejnost v Mnichově 

Hradišti 

Soňa Šimůnková – Fit Studio 
MH 15 000 Kč  

DS Tyl Mnichovo Hradiště, z.s. 25 000 Kč  

Zvonky, z.s. 135 000 Kč  

Mnichovohradišťský sportovní 
klub z.s. 535 000 Kč  

SK Veselá z.s. 20 000 Kč  

Liga lesní moudrosti – kmen 
Osmáka Opo 20 000 Kč  

Jednota Bratrská Mnichovo 
Hradiště 30 000 Kč  

Junák – český skaut, středisko 
MH 115 000 Kč  

Základní kynologická organizace 7 000 Kč  

Klub českých turistů, odbor 
Mnichovo Hradiště 5 000 Kč 

 

T. J. Sokol Mnichovo Hradiště 530 000 Kč  

Český rybářský svaz, z.s. 90 000 Kč  

TK Mnichovo Hradiště, z.s. 325 000 Kč  

Pěvecký sbor CHARMONE 
Mnichovo Hradiště 15 000 Kč 

 

Veselá vesnice, z.s. 0 Kč 

Doporučují spolek 
podporovat v průběhu 
roku dotacemi na 
jednorázové akce pro 
veřejnost v Mnichově 
Hradišti 

 

 



 

 

 

 

 

Žádosti na jednorázové akce a projekty: 

Název organizace Název akce 
Navrhovaná 

dotace 

Jiří Vltavský (Horolezecký oddíl 
Mnichovo Hradiště) Příhrazské schody 4 500 Kč 

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", 
Mladá Boleslav, Husova 201 Den na Vostrově 20 000 Kč 

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", 
Mladá Boleslav, Husova 201 Maškarní bál 10 000 Kč 

 

  

 


