
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 2.3.2020

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP - Portimo,o.p.s.

Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2020 
od společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, na realizaci sociálních 
služeb EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  ve výši 218 000,- Kč. Žádost byla zaregistrovaná 
dne 07.02.2020 pod JID: MUNMNM/12483364/2020.
 Celkové náklady na projekt jsou v částce 2 945  tis. Kč s tím, že z velké části jsou tyto náklady hrazeny z 
dotace poskytované MPSV a Krajem Vysočina, a to ve výši 2 460 tis. Kč.
Pro letošní rok na tento projekt již žadatel obdržel z prostředků města veřejnou podporu a to jak v 
peněžní  formě  částku 70 000,- Kč na projekt nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP, tak i 
v nepeněžní podobě formou zvýhodněného nájemného (podobně jako další žadatelé o dotace) ve 
výši 120 000,- Kč.
Na všechny služby obdrželo Portimo, o.p.s. v roce 2020 od města celkovou veřejnou podporu ve 
výši 424 986,- Kč.
Svoji individuální žádost na stejný projekt zdůvodňuje žadatel tím, že schválená veřejná podpora z prostředků 
města je nedostatečná a neodpovídá Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina. Kraj Vysočina dle svých Zásad pro 
poskytování dotací na registrované sociální služby stanovil pro žadatele podmínku, že si musí zajistit 25% podíl 
spolufinancování na realizaci dané služby.
Je třeba zdůraznit, že vyhlášené městské dotační programy a výzvy v sociální oblasti se nepřipojují  k pověření 
Kraje Vysočina a dotace tedy nemusí odpovídat tzv. vyrovnávací platbě, a tím i Zásady Kraje Vysočina, platné 
pro sociální oblast, pro nás nejsou  závazné. Dotace města v sociální oblasti jsou vypláceny v režimu de 
minimis, což odpovídá platné české legislativě i legislativě EU. Důvodem je to, že město podporuje v sociální 
oblasti různé organizace a nejenom ty, které poskytují tzv. registrované služby.
Jedinou výjimku, kde město přistoupuje k pověření Kraje Vysočina, jsou sociální služby Charity Brno. Zde je 
dotace poskytovaná na základě individuální neinvestiční dotace s tím, že Charita Brno nepožaduje po městě 
uhradit celý 25% spolupodíl financování.
V případě, že se rozhodne RM a následně i ZM tuto individuální žádost nepodpořit, je třeba v souladu se zák. č. 
250/2000., Sb. ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost zdůvodnit.

§ 85 písm.) c) zák. o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 150.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Portimo, 
o.p.s. se sídlem  Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 na realizaci sociální služby 
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě v roce 2020, zejména na 
úhradu mzdových nákladů přímé sociální práce, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a 
žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
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rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sociální služby o 
částku 150.000,- Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Stanovisko sociálně - právní ochrany dětí (dále OSPOD) 
k činnosti a potřebnosti nízkoprahového zařízení EZOP
Nízkoprahové zařízení je sociální služba definovaná v zákoně o sociálních 
službách. Je snadno dostupné a klientům bezplatně nabízí potřebnou 
službu bez administrativních a jiných překážek. Výraz "nízkoprahovost" 
zahrnuje snadnou dostupnost pro všechny klienty. Pracovníci tohoto 
zařízení někdy sami vyhledávají potřebné lidi přímo v terénu. V rámci tzv. 
streetworku poskytují dětem a mladým lidem sociální službu v době a na 
místech, kde se obvykle pohybují a tráví svůj volný čas.
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na 
Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let. Jedná se o 
ambulantní službu prostřednictvím volnočasových aktivit. Děti jsou 
zapojovány do rozmanitých činností, je zde podporován rozvoj jejich 
kladných schopností a dovedností. Zábavnou a zážitkovou formou jsou 
dětem poskytována témata, která je zajímají a jsou důležitá pro utváření 
jejich vlastních postojů, názorů a hodnot. Službu využívají zejména děti 
ze sociálně (poživatelé dávek hmotné nouze) či výchovně slabých rodin. 
Dále službu využívají děti rodičů, jejichž příjmy jsou nízké a nemají 
možnost získat podporu ze systému dávek hmotné nouze a tudíž požádat 
o proplacení školného na volnočasové aktivity (např. ZUŠ, DDM).
OSPOD obecně považuje činnost nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež EZOP za důležitou a prospěšnou službu pro vyplnění volného 
času, podporu a odbornou pomoc dětem a mládeži z Nového Města na 
Moravě (doučování, kroužky, přednášky, apod.). Jakékoliv zapojení do 
organizované činnosti je pro ně přínosné.
EZOP je jedinou službou tohoto typu na území Nového Města na Moravě.
V Novém Městě na Moravě, 10.02.2020, Za OSPOD: Mgr. Lenka 
Klapačová

Stanovisko RM
Rada města na základě projednání žádosti a usnesení z 21. schůze RM ze 
dne 24.2.2020 doporučuje ZM poskytnout další neinvetsiční dotaci na 
sociální službu nízkoprahové zařízení EZOP v Novém Městě na Moravě, 
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konkrétně na mzdové náklady přímé sociální práce, maximálně však do 
výše 150 tis. Kč.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace na rok 2020 od společnosti Portimo, 
o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na 
Moravě, na realizaci sociálních služeb EZOP - nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež  ve výši 218 000,- Kč. Žádost byla zaregistrovaná 
dne 07.02.2020 pod JID: MUNMNM/12483364/2020.
V návaznosti na tuto žádost Vám předkládáme vyhodnocení již 
poskytnuté celkové veřejné podpory obecně prospěšné společnosti 
Portimo, o.p.s. v roce 2020, celkových nákladů na danou službu EZOPu  
a její potřebnosti včetně finančních možností města.

A) Poskytnutá celková veřejná podpora obecně prospěšné 
společnosti Portimo o.p.s. v roce 2020 z prostředků města

A) Nepeněžní forma veřejné podpory 
Tato nepeněžní veřejná podpora spočívá (podobně jako u některých 
dalších žadatelů o dotace) ve zvýhodněném nájemném. Běžné komerční 
nájemné je 1300,- Kč/m2 plochy.
Prostory pronajaté na ul. Drobného 301       

výměra v m2
původní cena dle smlouvy cena v roce 2019

za m2 celkem za m2 celkem

27,4 1 400,00 Kč 38 360,00 Kč 1 457,59 Kč 39 938,00 Kč 
- inflační 
doložka

262,1 500,00 Kč 131 050,00 Kč 500,00 Kč 131 050,00 Kč 

  Prostory pronajaté na poliklinice, čp. 12

výměra v m2
původní cena dle smlouvy cena v roce 2019

za m2 celkem za m2 celkem

30,98 580,00 Kč 17 968,00 Kč 580,00 Kč 17 968,00 Kč 

Celkem nepeněžní veřejná podpora města pro Portimo o.p.s. ze 
zvýhodněného nájemného tvoří částku 231 986 ,- Kč.

B) Peněžní forma veřejné podpory
V roce 2019 obdrželo Portimo z dotačních programů a výzev města na 
požadované projekty následné částky:
EZOP                                                                                            70 000,- Kč
Obč.poradna + os. asistence                                                        70 000,- Kč
Benefice                                                                                        23 000,- Kč
provozní výdaje centra CéPéčko + Dobrovolnictví                        30 000,- Kč

Celkem peněžní forma veřejné podpory tvoří částku ve výši  193 000,- 
Kč
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Celkem veřejná podpora města obecně prospěšné společnosti Portimo 
o.p.s. tvoří pro rok 2020 částku ve výši  424 986  ,- Kč.

B) Stručná charakteristika nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež EZOP
Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6-26 let, 
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí 
ohroženy. Klienti jsou rozděleni do dvou skupin, a to "mladšáci" (6-12 
let)  a "staršáci" (12-26 let ) s tím,  že se jedná o nepravidelně chodící 
klienty s předpokládaným roční počtem 70 klientů, z toho cca 34 
"mladšáků" a cca 60 "staršáků". Kapacita prostor EZOPu v jednom 
okamžiku je maximálně 25 klientů. Nízkoprahový klub je bezpečným 
místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. 
Služba je lokání, určená výhradně pro místní uživatele.  
Provoz klubu zajišťuje celkem 4,89 úvazku kmenových zaměstnanců (z 
toho 3,5 úvazky sociální pracovníci + 1,39 úvazku pro úklid, 
administrativní pracovník, vedení a pod.) a dále zaměstnávají další 
pracovníky na základě dohod.
I když klesl proti loňsku počet evidovaných klientů z 94 na 70, počet 
úvazků v přímé sociální práci se nezměnil, zůstává nadále ve výši 3,50.
Blížší informace naleznete na webové stránce klubu 
https://www.portimo.cz/verejny-zavazek-ezop

C) Stávajíci veřejná podpora nízkoprahového zařízení EZOP
Pro letošní rok na tento projekt již žadatel obdržel z prostředků města 
veřejnou podporu. Stávajíci veřejná podpora nízkoprahového zařízení 
EZOP má dvě formy, a to peněžní a nepeněžní formu:
Nepeněžní podpora            120 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že je EZOP umístěn v prostorách domu čp. 301 na 
Drobného ulici se zvýhodněným nájemným 500,- Kč / m2 plochy a užívá 
pro tuto činnost prostor 150 m2 z této pronajaté plochy, tvoří rozdíl mezi 
běžným nájemným (1300,- Kč/m2) a tímto zvýhodněným 
nájemným částku ve výši 120 000,- . V souladu se zákonem o veřejné 
podpoře je  tato částka definovaná jako forma veřejné podpory.
Peněžní podpora                70 000,- Kč 
Dosud poskytnutá celková veřejná podpora pro EZOP v roce 
2020 je  190 000,- Kč.

D) Financování požadované individuální dotace na EZOP
 Vzhledem k tomu, že se opakuje situace z loňského roku a v 
loňském roce  Zastupitelstvo města navýšilo dotaci na EZOP o 
174 tis. Kč při 94 evidovaných klientech, doporučuje RM při 70 
evidovaných klientech a již poskytnuté veřejné podpoře ve výši 
190 tis. Kč navýšit tuto dotaci o 150 tis. Kč.

Úhrada navrhované individuální neinvestiční dotace
Vzhledem k tomu, že nebyla dočerpána částka, kterou město 
rozpočtovalo pro všechny dotační programy, je možné tuto dotaci uhradit 
z této rezervy. Rezerva činí částku 330 tis. Kč.
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V případě, že by se RM a následně ZM rozhodlo dotaci poskytnout, 
doporučujeme Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit 
rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a 
navýšení odvětví sociální služby o částku 150 000,- Kč. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Neveřejná)
Příloha - Veřejnoprávní smlouva -vzor (Veřejná)

Materiál projednán: finanční odbor
sociální úsek MěÚ
vedením města
odbor ISM

Přizváni:
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