
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 1.9.2020

Metodika dotačních programů a výzev města - návrh změn pro sociální oblast

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě  ze dne 1.6.2020 Vám předkládáme ke 
schválení návrh změn Metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě, a to tak, 
že se ruší stávající Metodika včetně  příloh a předkládáme Vám ke schválení nové znění Metodiky s 
veškerými zapracovanými změnami, jež odpovídají současným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb a 
platné zejména evropské legislativě. Přílohy, s výjimkou přílohy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální 
situaci, nové Metodiky specifikované v čl. 6, bod 6.9. zůstávají beze změn. 
Kromě výše uvedených změn  Metodika reaguje i na změnu financování aktivit a akcí města, kdy nebude od 
roku 2021 docházet ke klíčování u dotací na místní část.
Dále doporučujeme zastupitelstvu města v souladu s novou schválenou Metodikou vyhlásit na rok 2021 
dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci se schválenými novými 
podmínkami a za tím účelem navrhujeme rozdělit již schválenou částku ve výši 600 tis. Kč na dvě části, a to 
500 tis. Kč pro dotačním program Pomoc a podpora  osobám v nepříznivé sociální situaci  a 100 tis. Kč ponechat 
v rezervě pro naléhavé mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelům sociálních služeb. 
Návrhu na změnu Metodiky předcházelo projednání všech změn v Komisí  pro sociální problematiku a 
zaměstnanost a  projednání návrhů změn ve vedení města za účasti zástupců příslušných odborů MěÚ. 
Veškeré zásadní změny v Metodice jsou pro přehlednost v textu označeny žlutě.

zákon č. 128/2000 Sb., zák. č. 250/2000 Sb.,

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh Metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě se zapracovanými změnami 
platnými pro sociální oblast, a to dle příloh č. 1 - 4 a č. 6  materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
na rok 2021 rozdělit stanovenou částku pro podporu sociálních služeb ve výši 600 tis. Kč na dvě části, a to 
500 tisKč pro dotačním program Pomoc a podpora  osobám v nepříznivé sociální situaci  a 100 tis. Kč 
ponechat v rezervě pro naléhavé mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelů sociálních služeb. 

III. Zastupitelstvo města vyhlašuje
dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021, a to dle příloh č. 2 
materiálu.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje
časový harmonogram dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 
2021, a to dle příloh č. 5  materiálu.
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Rada města projednala dne 29.6.2020 a doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení předložený návrh nové Metodiky včetně všech příloh a 
vyhlášení dotačního programu v sociální oblasti na rok 2021 - Pomoc a 
podpora osobám v nepříznivé sociální situaci a návrh na rozdělení částky 
ve výši 600 tis. Kč pro dotační program v sociální oblasti na dvě části, a 
to 500 tisKč pro dotačním program Pomoc a podpora  osobám v 
nepříznivé sociální situaci  a 100 tis. Kč ponechat v rezervě pro naléhavé 
mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelům sociálních služeb. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V souladu s usnesením ZM ze dne 1.6.2020 Vám předkládáme ke 
schválení návrh změn stávající platné Metodiky dotačních programů a 
výzev města Nové Město na Moravě.
Jednak Metodika reaguje na změnu financování aktivit a akcí města, kdy 
nebude od roku 2021 docházet ke klíčování dotací na místní části a 
jednak dochází ke změnám poskytování dotací v sociální oblasti.
Tvorbě změn Metodiky v sociální oblasti předcházelo projednání v  komisi 
rady města a vedení města.
Nové znění návrhu Metodiky včetně všech připomínek byl vyhodnocen na 
společném jednání za účasti vedení města a zástupců příslušných odborů 
města. Věcné a odsouhlasené připomínky byly do Metodiky včetně příloh 
zapracovány a jsou v textu označeny žlutě.
Mimo jiné upozorňuji na následné změny:
1) v čl. 2. Platná legislativa pro poskytování dotací - v návaznosti na 
platnou legislativu byly upraveny a doplněny právní předpisy, 
které umožňuji  přihlásit se k pověření krajů ( viz Rozhodnutí EK ze dne 
21.12.2011 pro služby obecného hospodářského zájmu). Zde jsme vyšli 
vstříc požadavku Diecézní charity Brno, aby nemusela podávat 
individuální neinvestiční žádost a mohla se zapojit do vyhlášeného 
dotačního programu města.
2)  v čl. 4. Dotační programy a výzvy města -  se ruší v bodu 4.2., písm. 
d) Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v 
sociální oblasti a zůstává pouze jeden dotační program v sociální 
oblasti Pomoc a podpora ososbám v nepříznivé sociální situaci s tím, že 
tento program bude zaměřen na registrované sociální služby, které 
budou v souladu s komunitním plánem sociálních služeb města v 
návaznosti na roční akční plán.
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3) dále se mění  příloha Metodiky - text dotačního programu v sociální 
oblasti - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci, a 
to následovně:
- bod 2. - Cíl programu - musí odpovídat akčnímu plánu (se změnou 
akčního plánu, může být každoročně měněn i tento bod)
- bod 6 - Formulář žádosti včetně příloh
- bod 7 - Platební podmínky
- bod 7.3. - Maximální a minimální výše dotace není stanovena, ale výše 
dotace se bude vypočítávat z celkových nákladů na službu, počtu klientů 
a dále bude odpovídat procentním naplněním z Metodiky kraje a města, 
může být použit i regulační koeficient výpočtu, abychom dodrželi 
stanovený objem peněz - viz přiložená výpočtová tabulka.
Ostatní text metodiky a příloh -  výzev a dotačních programů, vzorové 
veřejnoprávní smlouvy a Závěrečné zprávy o vyúčtování dotace se 
nemění.
Na základě těchto změn se stávající platná Metodika ruší a je 
nahrazena Metodikou novou, kterou předkládáme ke schválení.

Materiál obsahuje: Příloha - č.2 - Dotační program v sociální oblasti (Veřejná)
Příloha - č. 3 - Formulář Žádosti (Veřejná)
Příloha - č. 4 - Výpočtová tabulka (Veřejná)
Příloha - č.1 - Metodika (Veřejná)
Příloha - č. 5 - Časový harmonogram plnění (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 6 Ostatní přílohy Metodiky (Veřejná)

Materiál projednán: komise RM, finanční odbor, vedení města

Přizváni:
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