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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 21  dne 12.04.2017 OSV211701Z     
 

 
Dotační program „Sociální a související služby 2017“ 

 

Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění 
             § 10a -10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
 územních rozpočtů, v platném znění 
 Pravidla města Milevska pro poskytování dotací  
 Dotační program „Sociální a související služby 2017“       
 Usnesení Sociální komise Rady města Milevska č. 11/2017 ze dne  
 20.03.2017 
  

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta města   ………………………….                        

Zpracovatel: Pavlína Hajská, DiS., 24.03.2017   …………………………..                                        

Vztah k rozpočtu: Bez vlivu na schválený rozpočet.            

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OF: Ing. Jaroslava Rodová  …………………………..                       

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. vyřazuje žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, 
p.s., se sídlem Kvapilova 2289, 390 03 Tábor, IČ: 71252215 z dotačního programu „Sociální  
a související služby 2017“, neboť žádost byla doručena po stanoveném termínu pro podávání 
žádostí a musí tak být v souladu s ustanovením bodu 10 výše uvedeného dotačního programu 
z dotačního programu vyřazena.  
II. schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska dle 
předloženého návrhu zpracovaného odborem finančním ve spolupráci s odborem sociálních věcí.  
 

2. Důvodová zpráva 
Zastupitelstvo města Milevska schválilo dne 02.11.2016 vyhlášení dotačního programu „Sociální a 
související služby 2017“ (dále jen „dotační program“) a dne 20.02.2017 schválilo rozdělení dotací 
mezi jednotlivé žadatele poskytující sociální a související služby, kteří podali žádost o dotaci města 
v rámci výše uvedeného dotačního programu. Zároveň schválilo vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska.  
Po stanoveném termínu pro podávání žádostí byla doručena žádost Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s., který v Milevsku poskytuje 
služby pro sluchově postižené občany. Žádost tohoto subjektu byla dne 20.03.2017 projednána 
Sociální komisí Rady města Milevska, která doporučuje zastupitelstvu města vyřazení žádosti výše 
uvedeného žadatele z dotačního programu, neboť žádost byla doručena po stanoveném termínu pro 
podávání žádostí a musí tak být v souladu s bodem 10 dotačního programu vyřazena. Veškeré 
finanční prostředky vyhrazené v rozpočtu města pro subjekty poskytující sociální a související 
služby byly navíc již zastupitelstvem města rozděleny.  
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Zastupitelstvu města Milevska je dále předkládán upravený vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska. K jeho úpravě došlo po absolvování vzdělávacího 
semináře na téma veřejné podpory realizovaného na Městském úřadě v Milevsku dne 09.03.2017, 
kdy byla předním odborníkem na tuto problematiku doporučena úprava a doplnění některých 
ustanovení předmětné smlouvy. Změny ve smlouvě (vyjma stylistických změn) jsou v textu 
vyznačeny tučným písmem. 
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