ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 21. 03. 2019 v zasedací místnosti primátora

č. 2/2019

Přítomni:
Mgr. Marie Blažková, Mgr. Kateřina Fiedlerová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Mgr.
Iva Matějovská, Zuzana Turčeková, DiS., PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, Hana Jašurková,
DiS.
Jednání komise trvalo od 14:00 do 18:30 h
Omluveni:

Hosté:
Mgr. Eva Štolbová, Mgr. Kateřina Štěpánková, Mgr. Barbora Fleischerová, Bc. Vít Kaška,
Mgr. Miloš Dočekal
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvodní část – seznámení s programem jednání, organizace jednání
Představení jednotlivých projektů manažery koordinačních skupin, doporučení
Posuzování jednotlivých žádostí o dotace na rok 2019, rozdělení finančních prostředků
Závěr

1. Úvodní část
Mgr. Marie Blažková, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a seznámila
s programem jednání.
2. Představení jednotlivých projektů manažery koordinačních skupin, doporučení
Každý z přítomných manažerů představil stručně své organizace, doporučil nejpotřebnější. Byly
vzneseny dotazy k podrobnostem některých projektů.
3. Posuzování jednotlivých žádostí o dotace na rok 2019, rozdělení finančních prostředků.
Komise posuzovala jednotlivé projekty. Podrobně bylo hovořeno o každém z projektů.
Hodnocení probíhalo podle následujících kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zhodnocení výše požadovaných finančních prostředků.
Specifikace nákladů (mzdy, provozní výdaje apod.).
Počet uživatelů dané služby.
Potřebnost služby pro město.
Zda organizace obdržela finanční prostředky z jiných zdrojů.
Výjimečnost služby ve městě, případně regionu.
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7. Kvantifikace žádosti.
8. Doporučení ohledně potřebnosti manažery jednotlivých koordinačních skupin.
O výši přidělených finančních prostředků pro každou organizaci bylo hlasováno a výše byla
odsouhlasena vždy nadpoloviční většinou přítomných členů.
Od jednotlivých organizací bylo požadováno celkem Kč 9.395.171, -.
Z rozpočtu města bylo poskytnuto k rozdělení celkem Kč 4.460.000, -.
Výsledky hlasování a rozdělení finančních prostředků jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou
tohoto zápisu. Tabulka obsahuje stručné vysvětlení a doporučení Sociálně zdravotní komise.
Organizaci Cinka, z. s., projektu Tančím s knihou v ruce bylo doporučeno požádat v jiném
dotačním titulu.
4. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení dotací jednotlivým projektům
dle přílohy tohoto zápisu.
Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

Mgr. Marie Blažková, v. r.
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