
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
21. Zastupi te lstva města

konaného dne 11.12.2017

Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

Kraj Vysočina, k tomu, aby ošetřil možnou veřejnou podporu při financování sociálních služeb, zařadil 
příspěvkové organizace NSS a Centrum Zdislava a další organizace, které město dotuje, do sítě veřejně 
podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina a vydal jim pověření k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby. Tímto krokem udělal z příspěvku města pro příspěvkové organizace NSS a Centrum Zdislava 
veřejnou podporu, kterou musí město ošetřit v souladu s pravidly EU.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
přistoupení k pověřením Kraje Vysočina k poskytování sociální služby v přílohách tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
RM na své 47. schůzi  doporučila materiál ke schválení.
Vyjádření finančního výboru bude předneseno ústně na jednání ZM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V roce 2016 se město rozhodlo nepřistoupit k pověření Kraje Vysočina k 
zajištění dostupnosti sociálních služeb, a to z důvodu, že jsme se 
domnívali, že se nejedná o veřejnou podporu podle pravidel EU, a to z 
důvodu, že naše PO NSS a Zdislava mají pouze lokální význam a 
nedokážou ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Po konzultaci s 
pracovníky úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří mají 
dodržování pravidel veřejné podpory na starosti, nám bylo sděleno, že 
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zařazením příspěvkových organizací města do Krajské sítě poskytovatelů 
sociálních služeb je na dotyčnou organizaci automaticky pohlíženo, jako 
na organizaci, které dokáže ovlivnit obchod mezi členskými státy. Město 
tím přišlo o jediný argument, který mělo proti tomu, že příspěvky PO NSS 
a Zdislava nejsou veřejnou podporou.
Přistoupit k pověření Kraje Vysočina je v tento moment nejlepší možnost 
jak ošetřit veřejnou podporu, která zde vznikla. 
Přistoupení k pověření bude znamenat finančně ohodnotit všechny 
nepeněžní plnění, které pro NSS a Zdislavu město vykonává, jedná se 
zejména o vedení účetnictví, IT služby, bezúplatné využívání majetku 
města (výpůjčka, předání k hospodaření), organizování veřejných 
zakázek, technické zabezpečení investičních akcí. Současně bude 
muset NSS a Zdislava pečlivě sledovat výši peněžních a 
nepeněžních plnění z veřejných prostředků, aby nedošlo k 
překročení výše vyrovnávací platby, neboť poté by se jednalo o 
nedovolenou veřejnou podporu spojenou s odvody dotací a sankcemi ze 
strany úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Materiál obsahuje: Příloha - Pověření Centra Zdislava od Kraje Vysočina (Veřejná)
Příloha - Pověření NSS od Kraje Vysočina (Veřejná)

Materiál projednán: 4/11/ZM/2016
RM 4.12.2017
finančním výborem

Přizváni:
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