
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 individuální neinvestiční dotaci - Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno IČ: 44990260 si podala 
dne 10.02. 2020 pod JID: MUNMNM/12483397/2020 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 70 tis. Kč na spolufinancování provozních nákladů, zejména osobních nákladů sociální služby Domácí 
hospicové péče, kterou poskytují občanům Nového Města na Moravě. V odůvodnění žádosti uvádí žadatel, že v 
roce 2019 poskytl výše uvedenou službu 81 pacientům, z toho 4 občanům Nového Města na Moravě. Dále 
uvádí, že odhadnout počet pacientů na Novoměstsku pro rok 2020 je velmi těžké, ale pokud vychází z 
aktuálních potřeb, předpokládají poskytnout tuto službu 8-10 pacientům. Žádost předkládáme k projednání. 
V případě, že bude rozhodnuto o nepodpoření žádosti, bude 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 pravidlch územních rozpočtů

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
pro rok 2020 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Diecézní 
charita Brno. Jedná se o  sociální službu: terénní odlehčovací služba (Domácí hospicová péče)  s 
působností v Novém Městě na Moravě

II. Zastupitelstvo města rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 70 000,- Kč na částečné hrazení provozních nákladů, zejména 
osobních nákladů, pro terénní odlehčovací službu (Domácí hospicová péče)  s působností v Novém Městě 
na Moravě poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo 
Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a 
žadatelem o dotaci jako příjemce dotace

III. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2020 v částce 70 000,- Kč z 
odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Rada města na základě projednání a usnesení z 21. schůze ze dne 
24.2.2020 doporučuje ZM pro rok 2020 přihlásit se k Pověření Kraje 
Vysočina pro poskytování sociální služby DCHB, a to terénní odlehčovací 
služby s působností služeb v Novém Městě na Moravě a v návaznosti na 
to poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000,-  Kč  Diecézní 
charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 
Brno, IČ: 44990260.
ŠKSV doporučuje předložený návrh uzavření veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Diecézní charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 
60200 Brno IČ: 44990260 si podala dne 10.02. 2020 pod JID: 
MUNMNM/12483397/2020 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 70 tis. Kč na spolufinancování provozních nákladů 
zejména osobních nákladů Domácí hospicové péče, kterou poskytují 
občanům Nového Města na Moravě. V odůvodnění žádosti uvádí žadatel, 
že v roce 2019 poskytl výše uvedenou službu 81 pacientům, z toho 4 
občanům Nového Města na Moravě. Dále uvádí, že odhadnout počet 
pacientů na Novoměstsku pro rok 2020 je velmi těžké a pokud vychází z 
aktuálních potřeb, předpokládají poskytnout tuto službu 8-10 pacientům. 
Žádost předkládáme k projednání. 
DCHB vzhledem k objemu finančních prostředků, se kterými hospodaří, 
nemůže přijímat dotace v režimu de minimis, a to ani jako podporu 
malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Evropské Komise č. 
1407/2013 (strop 200 tis. EUR za 3 roky),  a ani ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 
smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (strop 500 tis. EUR 
za 3 roky), v rámci nichž město vyhlásilo dotační programy pro sociální 
oblast na rok 2020, proto si podala tuto individuální žádost.
Ovšem financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů je považováno 
za veřejnou podporu, jejíž poskytování je potřeba uvést do souladu s 
pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Kraj Vysočina tento soulad pro 
rok 2019 a 2020 zabezpečuje vydáním Pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu a stanovením odpovídajících zásad pro 
výpočet vyrovnávací platby. Pokud chce město svou veřejnou podporu 
poskytovat v souladu s evropskou legislativou, může to řešit 
buď vlastním pověřením vydaným na základě vlastních pravidel, nebo 
může v rámci svého dokumentu (smlouvy nebo jiného dokumentu) 
prohlásit, že městem poskytnuté prostředky (dotace) spadají pod 
pověření vydané Krajem Vysočina.
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V návaznosti na výše uvedené a po konzultaci s vedením DCHB, KÚ Kraje 
Vysočina doporučujeme RM a následně i ZM vyhovět žádosti a 
poskytnout DCHB neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč s přihlášením se k 
pověření Kraje Vysočina.
Krytí neinvestiční dotace
Vzhledem k tomu, že nebyla dočerpána částka, kterou město 
rozpočtovalo pro dotační programy v roce 2020, je možné tuto 
dotaci uhradit z této rezervy. Rezerva činí částku 330 tis. Kč.
Částka ve výši 70 tis. Kč bude krytá z úspory v dotačních programech pro 
sociální oblast vyhlášených pro rok 2020. 

Materiál obsahuje: Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)
Příloha - Žádost DCHB hospic 2020 (Neveřejná)

Materiál projednán: sociální odbor KÚ Kraje Vysočina
vedení města
finanční odbor MěÚ NMNM
p. ing. Zelná, ředitelka DCHB Žďár nad Sázavou

Přizváni:
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