
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
34. Rady města

konané dne 7.12.2020

Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální 
situaci na rok 2021

Rada města dne 29.6.2020 projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit předložený návrh dotačního 
programu v sociální oblasti na rok 2021 - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci.

Zastupitelstvo města dne 1.9.2020 vyhlásilo dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální 
situaci na rok 2021 a schválilo 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. 

V dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci jsme obdrželi celkem 6 žádostí v 
celkovém objemu 1.220 tis. Kč. Diecézní charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo pole, 60200 
Brno,IČ: 44990260 si podala dne 16.11.2020 pod č. j. MUNMNM/30185/2020 individuální žádost o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 70 tis. Kč na hrazení provozních nákladů služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou - 
Domácí hospicové péče. Členové komise pro sociální oblast a zaměstnanost doporučili zařadit tuto žádost do 
společného hodnocení s ostatními žádostmi v dotačním programu.

Na základě poskytnutých údajů od žadatelů byly jednotlivým žadatelům vyčísleny částky potřebné k pokrytí 
nákladů spojených s péčí o klienty s trvalým obytem v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech. 
Následně byly tyto částky upraveny redukčním koeficientam tak, aby nebyl překročen schválený objem 
finančních prostředků (500 tis. Kč) pro tento dotační program (viz příloha - výpočtová tabulka tabulka)

Žadatel Portimo o. p. s. - odborné sociální poradenství - zažádal o dotaci ve výši 85 tis. Kč. Při výpočtu v tabulce 
je uvedená navrhovaná dotace ve výši 103 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že dotace nemůže být poskytnuta 
ve větším rozsahu, než je uvedeno v žádosti, komise navrhuje poskytnout tomuto žadateli dotaci v maximální 
výši 85 tis. Kč.

Na základě výpočtové tabulky doporučujeme poskytnout dotace v celkové výši 476 tis.Kč a 
zbývající částku 24 ponechat v rezervě.

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění a 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění poskytnout 
neinvestiční dotace na rok 2021 jednotlivým žadatelům v celkovém objemu 476 tis. Kč dle výpočtové 
tabulky  a návrhu Komise pro sociální oblast a zaměstnanost a zbývající částku 24 tis. Kč ponechat v 
rezervě.

II. Rada města doporučuje
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Zastupitelstvu města schválit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s 
vypsaným dotačním programem na rok 2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými 
žadateli, kterým budou dotace poskytnuty.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Doporučujeme poskytnout navržené částky dle výpočtové tabulky 
jednotlivým žadatelům.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:
Rada města dne 29.6.2020 projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit předložený návrh dotačního programu v sociální oblasti na 
rok 2021 - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci.

Zastupitelstvo města dne 1.9.2020 vyhlásilo dotační program Pomoc a 
podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021 a schválilo 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. 

V dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 
jsme obdrželi celkem 6 žádostí v celkovém objemu 1.220 tis. Kč. Diecézní 
charita Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo pole, 60200 
Brno,IČ: 44990260 si podala dne 16.11.2020 pod č. j. 
MUNMNM/30185/2020 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 70 tis. Kč na hrazení provozních nákladů služby Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou - Domácí hospicové péče. Členové komise pro 
sociální oblast a zaměstnanost doporučili zařadit tuto žádost do 
společného hodnocení s ostatními žádostmi v dotačním programu.

Všech 7 došlých žádostí administrativně zpracoval a po formální stránce 
zkontroloval odbor ŠKSV s tím, že všechny žádosti splňují zákonné 
podmínky.
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Žádosti byly předloženy sociální komisi k projednání. Všechny 
žádosti byly hodnoceny v souladu se schválenou Metodikou dotačních 
programů a s vyhlášeným dotačním programem Pomoc a podpora 
osobám v nepříznivé sociální situaci.

Žadatelé, kteří žádají o dotaci formou Pověření Kraje Vysočina a toto 
pověření je platné pouze do 31.12.2020, byly upozorněni odborem ŠKSV, 
že bude jejich povinností dodat v roce 2021 aktuální platné pověření.

Na základě poskytnutých údajů od žadatelů byly jednotlivým žadatelům 
vyčísleny částky potřebné k pokrytí nákladů spojených s péčí o klienty s 
trvalým obytem v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech. 
Následně byly tyto částky upraveny redukčním koeficientam tak, aby 
nebyl překročen schválený objem finančních prostředků (500 tis. Kč) pro 
tento dotační program (viz příloha - výpočtová tabulka tabulka)

Žadatel Portimo o. p. s. - odborné sociální poradenství - zažádal o dotaci 
ve výši 85 tis. Kč. Při výpočtu v tabulce je uvedená navrhovaná dotace ve 
výši 103 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že dotace nemůže být 
poskytnuta ve větším rozsahu, než je uvedeno v žádosti, komise 
navrhuje poskytnout tomuto žadateli dotaci v maximální výši 85 tis. Kč.

Na základě výpočtové tabulky doporučujeme poskytnout dotace 
v celkové výši 476 tis.Kč a zbývající částku 24 ponechat v 
rezervě.
Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v komisi pro sociální 
oblast a zaměstnanost viz. tento odkaz 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/2370

Materiál obsahuje: Příloha - smlouva_vzor.odt (Veřejná)
Příloha - 
zapis_z_jednani_komise_pro_socialni_oblast_a_zamestnanost.pdf 
(Veřejná)

Materiál projednán: v sociální komisi, s vedením města

Přizváni:
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