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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  02       dne 28.11.2018                     OSV021801Z 

 
Dotační program „Sociální a související služby 2019“                                                                                                      

 
Právní rámec:                  § 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 
                                         Pravidla města Milevska pro poskytování dotací                                                            
 
Předkladatel:     Ing. Ivan Radosta, starosta města        ……………………………………… 

Zpracovatel:     Pavlína Hajská, DiS., referentka OSV, 14.11.2018  ……………………….. 

Vztah k rozpočtu:             Finanční prostředky na podporu subjektů poskytujících sociální  
                                          a související služby jsou navrhovány do rozpočtu města na 
                                          kalendářní rok 2019 v celkové výši 345.000 Kč. 
 
Souhlas vedoucích zaměstnanců: OF: Ing. Hana Jánová        ……………………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje Dotační program „Sociální a související služby 2019“ a s ním související návrh Žádosti  
o dotaci města Milevska z dotačního programu „Sociální a související služby 2019“ a Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na rok 2019. 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko ze svého rozpočtu dlouhodobě podporuje subjekty, které občanům města Milevska 
poskytují sociální a související služby. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, mimo jiné určuje, že dotace jsou poskytovány na účel určený 
poskytovatelem v programu a lze je poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy. Postup pro poskytování dotací v rámci města Milevska je 
dále upraven Pravidly města Milevska pro poskytování dotací. Ta mimo jiné ukládají věcně 
příslušnému odboru, kterým je v rámci výše uvedeného dotačního programu odbor sociálních věcí, 
předložit dotační program ke schválení příslušnému orgánu města. Tím je pro dotační program 
„Sociální a související služby 2019“ zastupitelstvo města.  
Pro rok 2019 je v návrhu rozpočtu města Milevska navrženo podpořit dotační program „Sociální a 
související služby 2019“ částkou 345.000 Kč. 
Dotační program „Sociální a související služby 2019“, Žádost o poskytnutí dotace z dotačního 
programu „Sociální a související služby 2019“ a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města na rok 2019 byly konzultovány s odborem finančním.  
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1. Příloha P1 – Dotační program „Sociální a související služby 2019“                                        
2. Příloha P2 – Žádost o dotaci města Milevska z dotačního programu „Sociální a související 

služby 2019“ 
3. Příloha P3 – Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska na 

rok 2019 
 


