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NÁZEV: 
 

Pověření PO Sociální služby města  
 

ANOTACE: Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotliví 
poskytovatelé sociálních služeb obdrželi pro svoje služby pověření Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji Vysočina. Město Žďár nad Sázavou přistupuje k tomuto pověření, aby splnilo 
povinnost vyplývající z evropského práva.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení. 
Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním službám města Žďár 
nad Sázavou, p. o., spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina 
(dále jen „Pověření“) pro poskytovatele Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o., IČ: 433 
79 168, se sídlem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: 
pečovatelská služby – ID 3612996, denní stacionáře – ID 3255669, domovy pro seniory – ID 
3875788, domovy se zvláštním režimem – ID 4016423, azylové domy - ID 9794876 a 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ID 7029718 zařazené v Krajské síti sociálních služeb 
Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 12. 2015, s tím, že veřejná finanční podpora 
přidělená na základě schválení rozpočtu města pro rok 2016 tvoří nedílnou součást jednotné 
vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 
2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že se cítí vázáno 
všemi podmínkami, pravidly a zásadami, jimiž se řídí shora uvedené Pověření. 
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Město Žďár nad Sázavou v letošním roce poskytlo dotace poskytovatelům sociálních služeb. Na 
dotaci na podporu poskytovaných služeb z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, uzavřelo s poskytovateli sociálních služeb 
veřejnoprávní smlouvy. Město poskytuje příspěvek své příspěvkové organizaci na zajištění 
sociálních služeb. 
Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotliví poskytovatelé 
sociálních služeb pro svoje služby obdrželi pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Město Žďár nad Sázavou přistoupilo k tomuto pověření schválením dodatku 
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v zastupitelstvu města č. 15, dne 23. 6. 2016, aby 
poskytnutí příspěvku od města bylo v souladu s evropským právem.  
Stejně je tomu i s financováním naší příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad 
Sázavou. I naše příspěvková organizace na jednotlivé služby získává příspěvek na vyrovnávací 
platbu, a to na základě pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina.  
 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje sdružením a organizacím pracujícím v sociální oblasti finanční 
prostředky na částečné pokrytí provozních nákladů jednotlivých sociálních služeb, které v našem 
městě poskytují. Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, 
z příspěvků krajů, od sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. 
Určitou část nákladů může pokrýt město Žďár nad Sázavou.  

Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby, proto je potřebné přistoupit k 
Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením do sítě 
veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. V tomto pověření je dána možnost 
obcím prohlásit, že se k pověření připojují, a tak si splnily povinnost vyplývající z evropského 
práva. 
Rada města na zasedání č. 52 dne 31. 10. 2016 materiál projednala a schválila toto usnesení. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení. 
Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním službám města Žďár nad 
Sázavou, p. o., spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen 
„Pověření“) pro poskytovatele Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o., IČ: 433 79 168, se 
sídlem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: pečovatelská 
služby – ID 3612996, denní stacionáře – ID 3255669, domovy pro seniory – ID 3875788, domovy 
se zvláštním režimem – ID 4016423, azylové domy - ID 9794876 a nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež – ID 7029718 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného 
Krajem Vysočina 29. 12. 2015, s tím, že veřejná finanční podpora přidělená na základě schválení 
rozpočtu města pro rok 2016 tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU). Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že se cítí vázáno všemi podmínkami, pravidly 
a zásadami, jimiž se řídí shora uvedené Pověření. 
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