
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 93 
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NÁZEV: 
 

Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek 

 

ANOTACE: 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí příspěvku městu Nové Město na Moravě na 
činnost Centra sv. Zdislavy. 

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: Odbor sociální 

 

Předkládá: Odbor sociální 

 



 
 

Název materiálu: Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1 žádost města Nové Město na Moravě 
 
Popis 

Ve Žďáře nad Sázavou působí denní stacionář pro osoby s kombinovanými vadami Stacík. Je 
provozován městskou příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. Má 
stanovenou kapacitu celkově na 25 osob, z toho max. 5 osob upoutaných na vozík. V současné době 
je plná kapacita.  
V Novém Městě na Moravě je městem zřizován denní stacionář Centrum Zdislava. Jeho kapacita 
je stanovena na 28 osob. Služeb Centra Zdislava využívá také jeden občan Žďáru nad Sázavou, 
protože v současné době z kapacitních důvodů nemůže využívat služby žďárského Stacíku.  
 
 
Geneze případu 

Pan místostarosta Nového Města na Moravě se na nás obrátil se žádostí o poskytnutí finanční 
dotace na základě individuální žádosti. Náklady vyčíslil na částku ve výši 13 793 Kč.  
Tato žádost byla projednána v Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní dne 11. 4. 2018, 
kdy byl úřad požádán o možnost umístění tohoto občana do žďárského Stacíku.  
Po projednání s rodinou a s vedením Stacíku bylo konstatováno, že není možné ve Stacíku zajistit 
docházku v takovém rozsahu, jako je v Centru Zdislava. Komise prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní dne 13. 6. 2018 projednala opětovně tuto žádost s tímto usnesením. 
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje RM vyhlásit v roce 2019 nový dotační 
program pro organizace poskytující registrovanou sociální službu, které zajišťují péči o občany 
Žďáru nad Sázavou mimo území města s alokací 50.000,- Kč. Součástí vyhlášeného dotačního 
programu musí být přesné vymezení žadatele. Dotace bude poskytnuta pouze v návaznosti na 
vyčíslení nákladů na péči o daného konkrétního klienta, které nelze pokrýt ve městě dostupnými 
službami.  
Hlasování: pro 10; zdržel se: 0 proti: 0 

 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bude podmínky příslušného dotačního programu 
schvalovat na svém zářijovém zasedání. 
Komise tedy nepodpořila poskytování individuální dotace na činnosti, které lze řešit formou 
dotačního programu. Pokud město tento dotační program vyhlásí, budou tito poskytovatelé 
sociálních služeb moci žádat v roce 2019. 
 
 
Návrh řešení 
Je uvedeno v materiálu 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 Nejsou navrženy varianty 

 
Doporučení předkladatele 

Schválit návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 


