
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná 

 DNE: 13. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1308/2017/OS 

 

NÁZEV: 
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK 

 

ANOTACE: 
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence 
kriminality ve Žďáře nad Sázavou. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, a to ve znění dle 
přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem Města Žďár nad Sázavou činil úkony 
a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OS 

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu: Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 
Popis 
Účelem projektu je zajištění činnosti stávajících čtyř asistentů prevence kriminality na období 1. 1. 
2018 – 31. 12. 2020. 
 
 
Geneze případu 

 Rada města schválila podání žádosti o podporu projektu na podporu činnosti asistentů 

prevence kriminality na své 62. schůzi konané 13. 3. 2017 usnesením č. 988/2017/OS: 

 

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k 

naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora 

sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 Zastupitelstvo města schválilo financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou 

v projektu na podporu činnosti asistentů prevence kriminality na svém20. zasedání 

konaném 23. 3. 2017 usnesením č. 20/2017/OS: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního 
začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního 
programu Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

 
 
Návrh řešení 
 

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, a to ve znění dle 

přiloženého návrhu. 

 

Rada města po projednání neschvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, a to ve znění dle 

přiloženého návrhu. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit dle návrhu. 
 
Stanoviska  
Odbor sociální realizaci podporuje. 
 


