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Usnesení č.104 
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 9 ze dne 14.03.2016 

 

   
č. 104 

Rada města schvaluje návrh Dotační komise ze dne 11.02.2016 na poskytnutí dotací 
sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2016 v rámci podaných 
žádostí o  dotace ke dni 31.01.2016 a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 sportovním a zájmovým organizacím dle 
předloženého přehledu:  

číslo 
žádosti 

název organi-
zace 

název projektu žádáno o navrhovaná 
výše dota-
ce 

Stanovisko 
rady města – 
navýšení 
navrhované 
dotace 
 

komentáře 

IČ 

01 

1342533 

Spolek dřevěný 
muž 

34. ročník triat-
lonu Dřevěný 
muž 

5.000 Kč 5.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním povinné 
přílohy (výkaz zisků a 
ztrát, doklad o právní 
subjektivitě) 

02 

75034921 

Svaz postiže-
ných civilizač-
ními chorobami 
v ČR, z.s., ZO 
Mnichovo Hra-
diště 

Provoz a chod 
organizace 

15.000 Kč 7.000 Kč souhlas  - 

03 

4245121 

Spolek Meza Restaurant Day 
Mnichovo Hra-
diště 

4.235 Kč 3.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním povinné 
přílohy (výkaz zisků a 
ztrát) 

05 

873373 

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

Maškarní bál 
13.03.2016 

5.000 Kč 2.000 Kč souhlas  - 

06 

873373 

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

Cesta do pravě-
ku 22.05.2016 

15.000 Kč 10.000 Kč souhlas  - 

07 

873373 

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

Provoz a chod 
Klubu dětí, 
organizace akcí 
pro děti, mládež 
a širokou veřej-
nost 

25.000 Kč 5.000 Kč souhlas  - 

09 

62451251 

ZO ČSV z.s. 
Mnichovo Hra-
diště 

zájmová včelař-
ská činnost, 
včelařský krou-
žek mládeže 

12.000 Kč 0 Kč 10.000 Kč 
5 pro, 2 se 
zdrželi 

ačkoliv komise nedoporu-
čila podpořit, rada města 
schválila podporu této 
zájmové činnosti 

13 

FO 

Roman Bíbrlík DAY FOR 
SKATE 11 
(skateboardové 
závody) 

15.000 Kč 0 Kč Souhlas, žada-
tel může žádat 
znovu 

důvody nepodpory:  
1. chybí rozpočet projektu
2. celkově nedostatečně 
rozpracovaná žádost 

14 
22883827 

Sportovní klub 
Kruhy, o.s. 

Činnost klubu 7.000 Kč 2.000 Kč souhlas  - 

15 

69000301 

Sbor dobrovol-
ných hasičů 
Sychrov 

Káčovský pohár 
v požárním 
útoku konaný 
dne 18.6.2016 

13.500 Kč 2.000 Kč souhlas  - 
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16 

709 714 21 

Liga lesní 
moudrosti - 
kmen Osmaka 
Opo 

Provoz kmene 
Ligy lesni moud-
rostí Osmaka 
Opo 

10.000 Kč 10.000 Kč souhlas  - 

17 

FO 

Václav Svoboda TYLNER FEST 
24.9.2016 
(Sousedé sobě, 
aneb jsme si o 
krok blíž) 

12.000 Kč 2.000 Kč souhlas  - 

18 
26560615 

O.s. Tradice 
pojizeří 

Činnost spolku 
tradice pojizeří 

5.000 Kč 5.000 Kč souhlas  - 

19 

48678074 

Sbor Jednoty 
bratrské v 
Mladé Boleslavi 

Klub Jednoty 
bratrské Mni-
chovo Hradiště 

20.000 Kč 10.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním chybějících 
povinných příloh (výkaz 
zisků a ztrát, doklad o 
právní subjektivitě, doklad 
o zřízení účtu, seznam 
členů) 

20 

22682635 

Pěvecký soubor 
Charmone 
Mnichovo Hra-
diště 

Sborový zpěv 10.000 Kč 8.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním povinné 
přílohy (výkaz zisků a 
ztrát) 

21 

FO 

Jaroslav Zadra-
žil 

Podzim v sadu - 
Jablkobraní 
8.10.2016 

6.500 Kč 0Kč 3.000 Kč 
4 pro, 3 proti 

 ačkoliv komise nedoporu-
čila podpořit, rada města 
schválila podporu této 
zájmové činnosti 

22 

FO 

Jaroslav Zadra-
žil 

Jaro v sadu - 
vysvoboďte 
zakletý sad 
aneb šípková 
růženka - sobo-
ta 27.02.2016 

6.500 Kč 0 Kč 3.000 Kč 
4 pro, 3 proti 

ačkoliv komise nedoporu-
čila podpořit, rada města 
schválila podporu této 
zájmové činnosti 

23 

62453343 

Základní kyno-
logická organi-
zace Mnichovo 
Hradiště 

Oprava - rekon-
strukce a dovy-
bavení klubovny 
ZKO Mnichovo 
Hradiště 

30.000 Kč 10.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním chybějících 
povinných příloh (doklad o 
zřízení účtu, seznam 
členů) 

24 

FO 

Tereza Řípová Provoz a chod 
tanečního spol-
ku Mnichovo 
Hradiště 

20.000 Kč 5.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním chybějících 
povinných příloh (kontrola 
OP, doklad o zřízení účtu) 

28 

18572022 

Český rybářský 
svaz z.s., místní 
organizace 
Mnichovo Hra-
diště 

Provoz a chod 
MO 

50.000 Kč 50.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním povinné 
přílohy (výkaz zisků a 
ztrát) 

29 

464007 

Vlastenecko 
dobročinná 
sdružená obec 
baráčníků 
Mnichovo Hra-
diště 

Činnost spolku 
Obec baráčniků 

15.000 Kč 8.000 Kč Souhlas. 
Musí schválit 
ZaMě – součet 
dotací přesáh-
ne 50.000 Kč  

 - 

30 

464007 

Vlastenecko 
dobročinná 
sdružená obec 
baráčníků 
Mnichovo Hra-
diště 

Oslavy 120 let 
Obce baráčníků 
Mnichovo Hra-
diště 

50.000 Kč 15.000 Kč 45.000 Kč 
5 pro, 2 proti 

  

31 

22770577 

Dr.ACI Veselá Sportovní klub 
Draci Veselá 

15.000 Kč 5.000 Kč souhlas v případě proplacení 
dotace na účet, musí 
organizace dodat doklad o 
zřízení účtu organizace 
(nikoli osobního účtu) 

32 

67360700 

Myslivecký 
spolek U Obůr-
ky, z.s. 

Myslivecký 
chodníček aneb 
dětský den s 
myslivci v příro-
dě (poslední 
srpnová sobota) 

13.350 Kč 3.000 Kč 6.000 Kč 
4 pro, 3 se 
zdrželi 

 ačkoliv komise nedoporu-
čila podpořit, rada města 
schválila podporu této 
zájmové činnosti 

33 

2869951 

KOHOUTEK-
MH z.s. 

Provoz hlídací-
ho koutku 
KOHOUTEK 

36.000 Kč 0 Kč souhlas důvody nepodpory: 
1. provoz hlídacího koutku 
byl podpořen dostatečně 
rekonstrukcí budovy a 
symbolickým nájmem 
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34 

2869951 

KOHOUTEK-
MH z.s. 

Velikonoční 
výrobna 

5.000 Kč 0 Kč souhlas důvody nepodpory:  
1. jde o placený kurz pro 
specializovanou skupinu 
2. organizace je již podpo-
řena poskytnutím měst-
ských prostor 

35 

2869951 

KOHOUTEK-
MH z.s. 

Herní dopoled-
ne 

5.000 Kč 0 Kč souhlas důvody nepodpory:  
1. jde spíše o vybavení 
centra deskovými hrami 
než o jednorázovou akci 
2. nákup her je neekono-
mický, hry by bylo možné 
zapůjčit od rodičů 

36 

18572391 

Sbor dobrovol-
ných hasičů 
Dneboh 

Úprava břehu 
sportovního 
areálu Dneboh 

18.000 Kč 0 Kč souhlas důvod nepodpory:  
celý areál je v majetku 
města - nelze zhodnotit 
majetek, který nemá žada-
tel ve vlastnictví 

38 

67674925 

Modelklub 
Mnichovo Hra-
diště 

Modelářský 
kroužek 2016 
při Modelklubu 
MH 

40.000 Kč 11.000 Kč souhlas udělení dotace je podmí-
něno dodáním chybějících 
povinných příloh (výkaz 
zisků a ztrát, doklad o 
právní subjektivitě) 

záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Ing. Miroslav Kolomazník 

ověřovatel 
 
 
 


