
 
 

 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 
 DNE: 3. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 793/2016/OS 

 

NÁZEV: 
 

Projekt Prorodinná politika ZR 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné tím, že podporuje 
činnost rodinných center. Z toho důvodu žádá o finanční podporu z Fondu Vysočiny Kraje 
Vysočina. Projekty jsou podávány od roku 2013. I v letošním roce se podává žádost o finanční 
podporu Kraje Vysočina. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu 
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny. 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 

 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 



Název materiálu: Projekt Prorodinná politika ZR 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh:  1 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny  

2. Položkový rozpočet 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou v příštím roce hodlá pokračovat v podpoře prorodinné politiky a to 
formou žádosti o finanční podporu z projektu čerpajícího z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. 
Projekty byly realizovány již v roce 2013 a 2014. V roce 2016 nebylo město z Fondu Vysočina 
podpořeno. V letošním roce byla žádost o poskytnutí dotace podána po projednání 
s místostarostou města dne 15. 9. 2016. Grantový program Fondu Vysočina podporuje prorodinné 
aktivity obcí, které jsou realizovány v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina. V příloze 
přikládáme záměr žádosti. 
 
Geneze případu 
V roce 2013 a 2014 byly realizovány projekty Podpora prorodinné politiky Města Žďár nad 
Sázavou. Rodinná centra Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko na 
základě smluv o dílo zajišťovaly volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory. 
Byl kladen důraz na posílení mezigeneračních vazeb a na zvýšení bezpečnosti a informovanosti 
seniorů. Zájmem města je zajištění kontinuity těchto aktivit. V letošním roce se tento projekt 
realizuje také, ale v rámci dotačního programu města Dotace pro poskytovatele prorodinných 
aktivit a služeb. 
V letošním roce byl vyhlášen nový grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou 
politiku obcí 2016, v rámci kterého byl podán projekt Podpora prorodinné politiky Města Žďár nad 
Sázavou 2017.  
Termín pro podání žádosti byl v letošním roce zkrácen do 16. 9. 2016. Na základě rozhodnutí pana 
místostarosty byla žádost podána v termínu a nyní předkládáme podání žádosti ke schválení radě 
města.  
Cílovou skupinou projektu jsou opět rodiny s dětmi, senioři, ale také rodiny v náročné životní 
situaci. Záměrem je nabídnout rodinám a seniorům volnočasové aktivity směřující ke zvýšení 
informovanosti, bezpečí seniorů, u rodičů s dětmi jsou to aktivity k podpoře rodičovských 
kompetencí a pomoci v obtížné životní situaci rodiny (např. zadlužení, dítě s výchovnými problémy, 
návrat do zaměstnání po mateřské dovolené, aj.). Důraz je opět kladen také na podporu 
mezigeneračního soužití.  
Projekt zajišťuje kontinuitu podpory prorodinné politiky ve městě a dále prostřednictvím smluv o 
dílo umožní pokračování volnočasových a vzdělávacích aktivit rodinných center Kopretina – 
centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Činnost těchto organizací ve městě je 
dlouhodobá a kvalitní, proto byly zapojeny do realizace podpory prorodinné politiky města a do  
aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města. Spolupráce s organizacemi je dobrá a je 
využívána i pro další práci s rodinami i jednotlivci. 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny bylo podpořeno Komisí prorodinných aktivit, 
sociální a zdravotní dne 14. 9. 2016 s tímto usnesením. 
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání žádosti o 
poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dotačního programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou 
politiku obcí 2016“. 
 
Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

 
Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na částku 200 000 Kč. Spoluúčast žadatele je uvedena 
ve výši 50% (tj. 100 000 Kč), poskytnutá dotace ze strany Kraje Vysočina by mohla činit 100 000 
Kč. V případě, že dotace bude poskytnuta, bude částka poukázána jednorázově bankovním 
převodem na účet města, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a 



prokazatelného doručení závěrečné zprávy. Ta musí být odevzdána nejpozději do konce ledna 
následujícího roku.  
Tabulka získaných dotací od Kraje Vysočina a spoluúčasti města. 
 
 2013 2014 2015   2016  2017 - 

žádost 
Dotace Kraje Vysočina 120 000 84 000 76 000 0 100 000 
Spoluúčast města 80 000 116 000 124 000 160 000 100 000 
 
 
 
Návrh řešení 

 
Schválit návrh usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Nejsou navrženy varianty 

 
Doporučení předkladatele 

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu projektu Podpora prorodinné politiky 
Města Žďár nad Sázavou 2017  z grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou 
politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny. 

 
Stanoviska  
nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
Položkový rozpočet 
(V rámci projektu budou uzavřeny smlouvy o dílo s vybranými organizacemi. Ze strany města Žďár 
nad Sázavou se tedy bude jednat o nákup služby) 
 

číslo 
položky Druh finančních prostředků   

  CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 200 000 
1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0 
2   v tom: Materiálové náklady 0 
3     v tom: potraviny 0 
4       vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 0 
5       pohonné hmoty 0 
6       jiné materiálové náklady 0 
7   v tom: Nemateriálové náklady 0 
8     v tom: energie 0 
9       opravy a udržování 0 

10       cestovné 0 
11       spoje celkem 0 
12       nájemné 0 
13       školení a kurzy 0 
14       pořízení DNM do 60 tis. Kč 0 
15       jiné ostatní služby 200 000 
16   v tom: Ostatní provozní náklady 0 
17 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0 
18   v tom: Mzdové náklady 0 
19     v tom: hrubé mzdy 0 
20       DPČ 0 
21       DPP 0 
22       ostatní mzdové náklady 0 
23   v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 0 
24     v tom: pojistné ke mzdám 0 
25       pojistné k DPČ 0 
26       ostatní pojistné 0 
27   v tom: Ostatní osobní náklady 0 

 
 

Předpokládaný rozpis nákladů organizací zapojených 
do projektu – rozpis fakturace služeb Období 2017 

Název nákladu Částka* 
Spotřeba materiálu 55 400 Kč 
Spotřeba energie 5 900 Kč 
Nájem 23 700 Kč 
Poštovné a telefony 0 Kč 
Ostatní služby (propagace, divadlo aj.) 8 000 Kč 
Služby spojené s nájmem 0 Kč 
Osobní náklady (koordinátorky a lektorky aktivit) 107 000 Kč 
Celkem 200 000 Kč 
*jedná se o předpokládanou výši nákladu, jednotlivé položky (částky) se mohou měnit, celková výše zůstane 
zachována, tj. 200 000 Kč. 
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