
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 10.5.2021

Žádost o finanční podporu neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s. v roce 2021

Nezisková organizace Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9, požádala o finanční podporu na 
rok 2021, viz příloha materiálu.
Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá 
dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem.
Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost 
a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Odbourávají stres nejen pacientů, ale i jejich 
rodičů a příbuzných. Zkvalitňují seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těší a vyvádí ze 
stereotypu i samotný zdravotnický personál.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města bere na vědomí
obecně formulovanou žádost, která nesplňuje zákonné náležitosti ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o poskytnutí neinvestiční dotace od společnosti Zdravotní 
klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 a odkazuje žadatele, aby případně podal kvalifikovanou 
žádost do vyhlášeného standardního dotačního programu města "Výzva na podporu aktivit neziskových 
právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti 
sportu na rok 2021" 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV nedoporučuje s odkazem na zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě zaslané žádosti 
(příloha č.1) poskytnout finanční podporu společnosti Zdravotní klaun 
o.p.s., a to vzhledem k tomu, že se jedná o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ale žádost nesplňuje 
náležitosti stanovené výše uvedeným zákonem. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Zdravotní klaun rozdává radost a smích nemocným dětem, 
osamoceným seniorům, ale i zdravotnickému personálu a 
blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 měníme atmosféru ve 
zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicech, ale i 
domácnostech. Dokážou zklidnit atmosféru ve stresovém prostředí, 
vyvolávají smích, který přispívá ke zdravému fungování organismu, 
zmírňují obavy, strach a nejistotu. Svou přítomností mohou o 
hospitalizovaných zahánět pocit osamění, třeba v době zákazu návštěv. 

Nemocnici Nové Město na Moravě naposledy navštívili Zdravotní klauni v 
rámci Turné plné smíchu v roce 2017, kde potěšili malé pacienty na 
dětském oddělení. Informace o návštěvě nemocnice byla uveřejněna ve 
Žďárském deníku. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poskytnutí neinvestiční dotace ve smyslu 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, nesplňuje žádost náležitosti stanovené výše 
uvedeným zákonem. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o finanční podporu (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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