
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 
 DNE: 08. 02. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 520/2016/OS 

 

NÁZEV: 
Pověření k podpisu 

 

ANOTACE: 
Městský úřad vykonává sociální práci v celém území ORP, na výkon sociální práce může podat 
žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje pověření vedoucího sociálního odboru k podpisu žádosti o 
příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu dotace na výkon sociální 
práce prostřednictvím internetové aplikace OKnouze/OKslužby. 
 

 

 

 

 

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: 
Rada města 

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 



 
Název materiálu: Pověření k podpisu 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Dne 23. 12. 2015 vyhlásilo MPSV dotační řízení pro obecní úřady pro rok 2016 v oblasti podpory 
výkonu sociální práce. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu, která musí být zpracovaná a podaná výlučně prostřednictvím internetové 
aplikace OKnouze/OKslužby. Žádost podává osoba pověřená jednáním jménem žadatele na 
základě oprávnění nastaveného v aplikaci. Toto oprávnění má výlučně sociální pracovník. 
Pověření se stává součástí dané dotace, bez něj nemůže být dotace přiznána. Žádám vás jako 
vedoucí sociální odboru a zároveň jako pracovník, který má oprávnění do internetové aplikace 
OKnouze/OKslužby o pověření mé osoby k podpisu žádosti o dotaci. 
             
Geneze případu 
Každý materiál je samostatný, vždy se jedná o jiné osoby. 
 
Návrh řešení 
Žádám o stvrzení pověření. 
         
 
Varianty návrhu usnesení 
Není variantní řešení.  
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje pověření vedoucího sociálního odboru k podpisu žádosti o 
příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu dotace na výkon sociální 
práce prostřednictvím internetové aplikace OKnouze/OKslužby. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou             
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