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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 25  dne 01.11.2017 OSV251702Z 

 

Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2018 

 

Právní rámec: § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 

 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 

o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti 

lidských práv, ve znění směrnice vedoucího Úřadu vlády České 

republiky č. 6/2017 

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

Zpracovatel: Mgr. Jana Krihová, DiS., referentka OSV, 23.10.2017 ………………… 

Vztah k rozpočtu: Dopad do salda rozpočtu roku 2018 dle výše přiznané dotace (do příjmů 

i výdajů), minimálně ve výši 75.029 Kč (tj. vlastní podíl města 

ve výši 25,01 % z celkového rozpočtu projektu). 

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

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce 

pro rok 2018 ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení pracovního místa 

a činnosti terénního pracovníka v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny Směrnicí 

vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací 

k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění směrnice vedoucího Úřadu vlády 

České republiky č. 6/2017. 

2. Důvodová zpráva 

V organizační struktuře odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko je již dvanáctým 

rokem zařazen zaměstnanec, v jehož náplni práce je terénní sociální práce s romskou 

komunitou. Na toto funkční místo lze čerpat neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České 

republiky, město Milevsko může pro rok 2018 žádat o dotaci v maximální výši 225.000 Kč. 

Pro úspěšné podání žádosti je nezbytné, aby podání žádosti o neinvestiční dotaci schválilo 

Zastupitelstvo města Milevska. Před projednáním v Zastupitelstvu města Milevska byl návrh 

podání žádosti předložen Radě města Milevska. Celkové náklady projektu zohledněné 

v připravované žádosti o neinvestiční dotaci budou ve výši 300.029 Kč, požadovaná výše 

neinvestiční dotace bude ve výši 225.000 Kč a výše spoluúčasti města, v případě přiznané 

dotace v plné výši, bude tedy minimálně ve výši 75.029 Kč. 
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1. Příloha P1 – Pracovní verze žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní 

práce pro rok 2018 

2. Příloha P2 – Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora 

terénní práce 

3. Příloha P3 – Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora terénní práce 

4. Příloha P4 – Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování 

neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění směrnice 

vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2017 

5. Příloha P5 – Výpis z usnesení Rady města Milevska č. 330/17 


