
Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  13        dne 22.04.2020                           OSV132001Z 

 

Dotační program „Sociální a související služby 2020“                                                                                                       

 

Právní rámec:                   Dotační program „Sociální a související služby 2020“                 

                                         § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

                                         rozpočtů, v platném znění 

                                         zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění 

 

Předkladatel:     Michal Horek, místostarosta města      ………………………………….. 

Zpracovatel:                     Pavlína Hajská, DiS., referentka OSV, 09.04.2020 ……………………... 

Vztah k rozpočtu:             Finanční prostředky na podporu subjektů poskytujících sociální  

                                          a související služby jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu města 

                                          na kalendářní rok 2020 v celkové výši 360.000 Kč.               

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:   OF: Ing. Hana Jánová ……………………………………. 

                                                        OSV: Ing. Ladislav Kotalík ………………………………        

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí účelově určené 

neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální a související služby podle návrhu uvedeném  

v příloze č. 1 materiálu.                 

                         

2. Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Milevska schválilo dne 11.12.2019 vyhlášení dotačního programu „Sociální  

a související služby 2020“ (dále jen „dotační program“). Ve lhůtě stanovené pro podání žádostí bylo 

doručeno celkem 14 žádostí o dotaci z výše uvedeného dotačního programu, všichni žadatelé spadají 

do okruhu způsobilých žadatelů dle vyhlášeného dotačního programu. Z důvodu nouzového stavu a 

nařízených epidemiologických opatření nebyly žádosti osobně projednány hodnotící komisí – 

Sociální komisí Rady města Milevska (dále jen „sociální komise“). Odbor sociálních věcí zaslal 

členům sociální komise kopie podaných žádostí a návrh na výši dotací jednotlivým žadatelům. 

Všichni členové sociální komise následně vyslovili souhlas s rozdělením finančních prostředků 

v rámci dotačního programu v souladu s návrhem odboru sociálních věcí. Výše jednotlivých dotací 

byla stanovena zejména s ohledem na hodnotící kritéria určená vyhlášeným dotačním programem. 

Přehled podaných žádostí s uvedením výše požadovaných dotací, názvů a celkových nákladů 

projektů, na které jsou dotace požadovány, a doporučení odboru sociálních věcí týkající se výše 

jednotlivých dotací, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

 



Počet stran materiálu:                               2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 4/22     

1. Příloha P1 – Přehled podaných žádostí a doporučení rozdělení finančních prostředků v rámci 

dotačního programu                                                                     

2. Příloha P2 – Stručná charakteristika žadatelů o dotaci  

3. Příloha P3 – Dotační program „Sociální a související služby 2020“                                

4. Příloha P4 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska 

 

                         

                 

 


