
Dotační program: Sociální a související služby 2018 P1
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Poř. Žadatel IČO Název projektu
Náklady 

projektu dle 
žádostí

Požadavek na 
dotaci

Návrh komise
Návrh komise na výši 

dotace kryje % 
náklad ů projektu

Zdůvodn ění návrhu 
komise

Návrh ke 
schválení ZMM

Zdůvodn ění návrhu 
ZMM

1

Unie ROSKA - reg. 
org. ROSKA PÍSEK, 

z.p.s. , Truhlářská 2251, 
397 01 Písek

63863910
Podpora činnosti 

organizace
         20 700 Kč           6 000 Kč 

6 000 Kč - na 
podporu činnosti 

organizace 
28,98%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

6 000 Kč - na 
podporu 
činnosti 

organizace 

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

2
Darovna, z.s.,  Branice 
83, 398 43 Bernartice

6540139
Podpora činnosti 
spolku Darovna, 

z.s.
181 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0,00%

Dotaci nelze 
poskytnout, neboť 

žadatel nespadá do 
okruhu způsobilých 

žadatelů - neposkytuje 
občanům města 

Milevska sociální a 
související služby. 

Zastupitelstvu města 
Milevska bude 

doporučeno vyřazení 
žádosti z dotačního 

programu. 

0 Kč

Dotaci nelze poskytnout, 
neboť žadatel nespadá 
do okruhu způsobilých 
žadatelů - neposkytuje 

občanům města Milevska 
sociální a související 
služby. Zastupitelstvu 
města Milevska bude 
doporučeno vyřazení 
žádosti z dotačního 

programu. 
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3

Hospic sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s. , 

Neumannova 144, 383 
01 Prachatice

70853517

Hospicová péče 
pro občany města 
Milevsko v roce 

2018

         15 000 Kč         15 000 Kč 

15 000 Kč - na 
podporu 

hospicové pé če 
poskytované v 

roce 2018 

100%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

15 000 Kč - na 
podporu 

hospicové pé če 
poskytované v 

roce 2018 

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu.

4
I MY, o.p.s. , tř. Dr. 

Edvarda Beneše 286/5, 
392 01 Soběslav

70812187

Raná péče I MY - 
poskytování 

terénní rané péče 
v Milevsku

2 199 000 Kč 20 000 Kč

9 000 Kč - na 
poskytování 

terénní rané pé če 
v Milevsku

0,40%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 

dotačního programu. Z 
důvodu nedostatku 

finančních prostředků 
vyčleněných ve 

schváleném rozpočtu 
města na podporu 

subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.

9 000 Kč - na 
poskytování 
terénní rané 

péče v Milevsku.

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. Z 

důvodu nedostatku 
finančních prostředků 

vyčleněných ve 
schváleném rozpočtu 

města na podporu 
subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.
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5
Centrum mladé rodiny 
Milísek, z.s. , Sažinova 
763, 399 01 Milevsko

22835873

KLÍČE PRO 
RODINU 2018 - 
přímá podpora 

rodin

1 555 250 Kč 50 000 Kč

50 000 Kč - na 
podporu projektu 

KLÍČE PRO 
RODINU 2018 - 
přímá podpora 

rodin

3,21%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu.

50 000 Kč - na 
podporu 

projektu KLÍ ČE 
PRO RODINU 
2018 - přímá 

podpora rodin

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

6
APLA Jižní Čechy, 

z.ú., Farského 887/17, 
390 02 Tábor

28552288

Podpora 
sociálních služeb 
poskytovaných 

občanům s 
autismem z města 

Milevska

         73 700 Kč         38 200 Kč 

14 000 Kč - na 
podporu 

sociálních služeb 
poskytovaných 
občanům města 

Milevska s 
autismem :          

a) odleh čovací 
služby - 7 000 K č; 

b) sociáln ě 
aktiviza ční služby 

pro seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením -        

7 000 Kč

18,99%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 

dotačního programu. Z 
důvodu nedostatku 

finančních prostředků 
vyčleněných ve 

schváleném rozpočtu 
města na podporu 

subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.

14 000 Kč - na 
podporu 

sociálních 
služeb 

poskytovaných 
občanům města 

Milevska s 
autismem :          

a) odleh čovací 
služby - 7 000 

Kč; b) sociáln ě 
aktiviza ční 
služby pro 

seniory a osoby 
se zdravotním 
postižením -        

7 000 Kč

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. Z 

důvodu nedostatku 
finančních prostředků 

vyčleněných ve 
schváleném rozpočtu 

města na podporu 
subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.
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7

Arkáda - sociáln ě 
psychologické 

centrum, z.ú. , Husovo 
nám. 2/24, 397 01 

Písek

60083204

Podpora 
registrované 

služby krizová 
pomoc Arkáda v 

Milevsku

       199 310 Kč         58 000 Kč 

58 000 Kč - na 
podporu sociální 

služby krizová 
pomoc 

poskytované v 
Milevsku

29,10%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

58 000 Kč - na 
podporu 

sociální služby 
krizová pomoc 
poskytované v 

Milevsku

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

8

Arkáda - sociáln ě 
psychologické 

centrum, z.ú. , Husovo 
nám. 2/24, 397 01 

Písek

60083204

Spolupráce 
Arkády s orgánem 
SPOD Milevsko - 

pomoc ohroženým 
rodinám

       195 800 Kč 38 000 Kč

38 000 Kč - na 
podporu 

spolupráce s 
orgánem 

sociáln ě-právní 
ochrany d ětí 

(Městský ú řad 
Milevsko)

19,40%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

38 000 Kč - na 
podporu 

spolupráce s 
orgánem 

sociáln ě-právní 
ochrany d ětí 

(Městský ú řad 
Milevsko)

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

9
Farní charita Milevsko , 
U Bažantnice 561, 399 

01 Milevsko
63263416

Sociálně 
aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi - 
Rozárka - služba 

sociální prevence, 
udržení a rozvoj

396 000 Kč       100 000 Kč 

70 000 Kč - na 
udržení a rozvoj 

sociáln ě 
aktiviza ční služby 

pro rodiny s 
dětmi Rozárka 

17,67%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 

dotačního programu. Z 
důvodu nedostatku 

finančních prostředků 
vyčleněných ve 

schváleném rozpočtu 
města na podporu 

subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.

70 000 Kč - na 
udržení a rozvoj 

sociáln ě 
aktiviza ční 
služby pro 

rodiny s d ětmi 
Rozárka 

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. Z 

důvodu nedostatku 
finančních prostředků 

vyčleněných ve 
schváleném rozpočtu 

města na podporu 
subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poř. Žadatel IČO Název projektu
Náklady 

projektu dle 
žádostí

Požadavek na 
dotaci

Návrh komise
Návrh komise na výši 

dotace kryje % 
náklad ů projektu

Zdůvodn ění návrhu 
komise

Návrh ke 
schválení ZMM

Zdůvodn ění návrhu 
ZMM

10
Farní charita Milevsko , 
U Bažantnice 561, 399 

01 Milevsko
63263416

Nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládež sv. 
Františka z Assisi 
(klub Fanouš) -  
služba sociální 

prevence

998 000 Kč       100 000 Kč 

30 000 Kč - na 
udržení a rozvoj 
Nízkoprahového 
zařízení pro d ěti 

a mládež sv. 
Františka z 

Assisi

3,00%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 

dotačního programu. Z 
důvodu nedostatku 

finančních prostředků 
vyčleněných ve 

schváleném rozpočtu 
města na podporu 

subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.

30 000 Kč - na 
udržení a rozvoj 
Nízkoprahového 
zařízení pro d ěti 

a mládež sv. 
Františka z 

Assisi

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu. Z 

důvodu nedostatku 
finančních prostředků 

vyčleněných ve 
schváleném rozpočtu 

města na podporu 
subjektů poskytujících 
sociální a související 
služby nemůže být 

dotace poskytnuta v 
požadované výši.

11
Farní charita Milevsko , 
U Bažantnice 561, 399 

01 Milevsko
63263416

Terénní 
pečovatelská 

služba
    2 960 000 Kč         50 000 Kč 

50 000 Kč - na 
podporu zajišt ění 

pečovatelské 
služby 

poskytované 
občanům města 

Milevska

1,68%

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem 
na hodnotící kritéria 
dotačního programu. 

50 000 Kč - na 
podporu 
zajišt ění 

pečovatelské 
služby 

poskytované 
občanům města 

Milevska

Výše dotace byla 
stanovena s ohledem na 

hodnotící kritéria 
dotačního programu.

Celkem x x x 515 200 Kč 340 000 Kč x x 340 000 Kč

340 000 Kč    Stanovený rozpo čet


