
Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  28     dne 04.04.2018                           OSV281801Z 

 
Dotační program „Sociální a související služby 2018“                                                                         

 
Právní rámec:                   Dotační program „Sociální a související služby 2018“                 
                                         § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
                                         rozpočtů, v platném znění 
                                         Pravidla města Milevska pro poskytování dotací 
                                         Usnesení Sociální komise Rady města Milevska č. 10/2018 ze dne  
                                         22.03.2018 
                                         zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění 
 
Předkladatel:     Ing. Ivan Radosta, starosta města      ………………………………….. 

Zpracovatel:                     Pavlína Hajská, DiS., referentka OSV, 23.03.2018 …………………… 

Vztah k rozpočtu:             Finanční prostředky na podporu subjektů poskytujících sociální  
                                          a související služby jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu města 
                                          na kalendářní rok 2018 v celkové výši 340.000 Kč. 
                          

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I.  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace subjektům poskytujícím sociální a související služby podle návrhu uvedeném v příloze č. 1 
materiálu.                 
                         
II. vy řazuje žadatele Darovna, z.s., Branice 83, 398 43 Bernartice, IČ: 06540139 z dotačního 
programu „Sociální a související služby 2018“, neboť nespadá do okruhu způsobilých žadatelů podle 
čl. 5 vyhlášeného dotačního programu „Sociální a související služby 2018“. Hlavní náplň činnosti 
spolku, tj. provozování obchůdku, kde by byly prodávány nepotřebné věci a z části výtěžku z prodeje 
podporovány především zdravotně postižené děti, dosud není realizována. S ohledem na tuto 
skutečnost nelze konstatovat, že by žadatel poskytoval občanům města Milevska sociální nebo 
související služby a jeho žádosti o dotaci z dotačního programu „Sociální a související služby 2018“ 
nelze vyhovět.  

2. Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Milevska schválilo dne 01.11.2017 vyhlášení dotačního programu „Sociální a 
související služby 2018“ (dále jen „dotační program“). Ve lhůtě stanovené pro podání žádostí bylo 
doručeno celkem 11 žádostí o dotaci z výše uvedeného dotačního programu, jeden žadatel nespadá 
do okruhu způsobilých žadatelů a zastupitelstvu města je proto navrhováno vyřazení jeho žádosti 
z dotačního programu. Žádosti byly projednány hodnotící komisí - Sociální komisí Rady města 
Milevska (dále jen „sociální komise“). Sociální komise doporučuje zastupitelstvu města výši dotace 
jednotlivým subjektům a vyřazení jednoho subjektu z dotačního programu pro nesplnění základních 
předpokladů.    



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 sociální komise týkající 
se výše jednotlivých dotací, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.  
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