
Zápis

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Dne: 21.03.2017  

Místo: KD Nové Město na Moravě, gobelínový salonek

Přítomni: předseda komise: Mgr. Bc.Oldřich Brož
členové komise: Ing. Hana Janů

Ing. Jiří Žák
JUDr. Marie Rusová
Mgr. Šárka Konečná
Libor Kula
Jaromír Drdla

Nepřítomni: Mgr. Ruth Šormová

Hosté: PhDr. Žofie Řádková, referent odboru ŠKSV
zástupci nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti

Program: 

1) Zahájení

2) Příprava nové metodiky dotačních programů

ad 1)  

Jednání komise zahájil předseda komise, který přivítal přítomné členy komise a hosty.
Dále přednesl předložený návrh programu,  kdy předmětem jednání byla především
příprava nové metodiky dotačních programů a výzev v sociální oblasti.

ad 2) 

Předseda  komise  vyzval  přítomné,  aby se  vzájemně  představili,  poté  předal  slovo
PhDr.  Řádkové,  která  představila  powerpoint  prezentaci  věnovanou  přípravě
dotačních programům a výzev pro rok 2018. 

1



Aktualizace metodiky poskytování dotačních programů a výzev:

 Zvýšit objem finančních prostředků na programy a výzvy

Návrh  na  zvýšení  objemu  prostředků  především  na  dotační  programy  v sociální
oblasti.

 Příjem žádostí 

Dotaz  –  jak  je  to  s datem  pro  přijetí  žádosti,  např.  s Českou  poštou  jsou  velké
problémy

Odpověď  –  rozhoduje  podací  razítko  pošty  (uschovat  doklad),  lze  podat  i
prostřednictvím datové schránky

 Vyúčtování dotačních programů a výzev

Při  vyúčtování  návrh  na  doložení  ročního  plánu  činnosti  nebo  výroční  zprávy
organizace, která by sloužila komisi jako podklad při dalším rozhodování. 

Ponechání vyúčtování na konec ledna následujícího roku, tak jak je to doposud.

 Platební podmínky

Návrh  –  z neuznatelných  nákladů  vyjmout  občerstvení  a  zařadit  ho  do  nákladů
uznatelných. 

U výzev - mzdové prostředky a dohody uzavíraných mimo pracovní poměr – přeřadit
do uznatelných nákladů. Odpověď – tyto prostředky lze čerpat v dotačním programu.

 Maximální výše dotace

Návrh přítomných hostů a některých členů komise – možné poskytnutí finanční dotace
do maximální výše ¼ cílové částky předpokládaného celkového objemu finančních
prostředků v daném roce na projekt nebo projekty od jedné organizace.

 Kritéria pro posuzování projektů

Návrh  členů  komise  –  vrátit  se  k předchozímu  posuzování  projektů,  tzn.  vypustit
hodnocení formálních kritérií a posuzovat pouze věcná kritéria.

Zapsala: Mgr. Klapačová Lenka, tajemník komise

Za správnost: Mgr. Bc. Oldřich Brož,v.r.
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