
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 37 
 DNE: 07. 03. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 553/2016/OS 

 

NÁZEV: 
Doplnění usnesení rady města č. 36 ze dne 22. 2. 2016 

 

ANOTACE: 
Doplnění usnesení č. 535/2016/OS Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace 
pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ rady města č. 37 ze 
dne 22. 2. 2016 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje Doplnění usnesení č. 535/2016/OS Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ rady města 
č. 37 ze dne 22. 2. 2016 o usnesení ve znění: 
 
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ žadateli Střed, z.ú., pro nesplnění 
administrativních náležitostí, nedoložen rozpočet a předepsaný doklad o právní subjektivitě. 
 
 
 
 

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: 
OS 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 
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Název materiálu: Doplnění usnesení rady města č. 36 ze dne 22. 2. 2016 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  0 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo dotační program „Dotace pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb“ 
Geneze případu 
Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 26. 11. 2015 vyhlásilo dotační program „Dotace pro 
poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“. V programu byly stanoveny 
podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh a povinné 
spoluúčasti.   
Termín pro ukončení podávání žádostí byl stanoven na 31. 01. 2016. Celková částka programu 
pro rozdělení byla stanovena ve výši 900 000 Kč, přičemž jeden projekt může získat max. 250 000 
Kč. 
Ke dni 01. 02. 2016 obdržel Městský úřad celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace z tohoto 
dotačního programu.  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní žádosti projednala a doporučila návrh 
vyhodnocení dotačního programu radě města. 
Rada města na svém zasedání č. 36 dne 22. 2. 2016 schválila toto usnesení: 
Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro 
poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, které provedla Komise prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1. 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého 
materiálu. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého 
materiálu. 

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle 
Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ dle Přílohy č. 4 
předloženého materiálu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle 
Přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

Nedopatřením v tabulce v Příloze č. 3 Návrh Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní radě 
města na schválení neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ nebyla uvedena organizace Střed, z.ú., jejíž žádost 
byla vyřazena pro nesplnění administrativních náležitostí, nedoložen rozpočet a předepsaný 
doklad o právní subjektivitě. Toto bylo uvedeno v Příloze č. 1 Tabulka vyhodnocení žádostí 
dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ a 
v textu původního materiálu. 
Žádáme proto radu města o schválení doplnění usnesení č. 535/2016/OS Vyhodnocení žádostí 
dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ 
rady města č. 37 ze dne 22. 2. 2016 
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