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Vyhlášení dota čních program ů pro sociální oblast 2018 

ANOTACE:  
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje organizace z neziskového sektoru, které pracují 
v sociální a zdravotní oblasti. Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního 
rozpočtu, z příspěvku Kraje Vysočina, od sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze 
zákona bezplatná. Určitou část nákladů pokrývá město Žďár nad Sázavou.  Město dlouhodobě 
podporuje také spolky, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením. 

NÁVRH USNESENÍ:  
 

Zastupitelstvo města vyhlašuje  dotační programy: 

- Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018 

- Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 

 v předloženém znění. 
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Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 
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Nazev materialu: Vyhlaseni dotacnich programu pro socialni oblast 2018 

Pocet stran: 1 
Pocet pi'lloh: 1. Vyzva DP ,Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich sluzeb" 

2. Vyzva DP ,Dotace pro podporu spolkove cinnosti v socialni a zdravotni oblasti" 
Pop is 
Mesto Zd'ar nad Sazavou dlouhodobe podporuje organizace z neziskoveho sektoru, ktere pracuji 
v socialni a zdravotni oblasti. Tyto organizace vetsinu financnich prostredku ziskavaji ze statniho 
rozpoctu, z prispevku Kraje Vysocina, od sponzoru a samotnych klientU, pokud neni sluzba ze 
zakona bezplatna. Urcitou cast nakladu pokr'fva mesto Zd'ar nad Sazavou. Mesto dlouhodobe 
podporuje take spolky, ktere sdruzuji seniory a osoby se zdravotnim postizenim. 

Geneze pripadu 
Mesto Zd'ar nad Sazavou v race 2017 resile financovani organizaci pusobicich v socialni a 
zdravotni oblasti a spolky sdruzujici seniory a osoby se zdravotnim postizenim formou dotacnich 
programu. Byl vyhlasen dotacni program ,Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich 
sluzeb" s celkovou vysi 800 000 Kc a dotacni program ,Dotace pro podporu spolkove cinnosti v 
socialni a zdravotni oblasti" s celkovou vysi 250 000 Kc. 

Tyto dotacni programy byly vyhodnoceny Komisi prorodinnych aktivit, socialni a zdravotni a 
schvaleny radou mesta a zastupitelstvem mesta. 

Prorok 2018 jsou predkladany navrhy Vyzev obou dotacnich programu ke schvaleni a vyhlaseni. 

Navr:Zene zneni vyzvy dotacniho programu ,Dotace pro podporu spolkove cinnosti v socialni a 
zdravotni oblasti" byla projednana v komisi prorodinnych aktivit, socialni a zdravotni dne 13. 9. 
2017 s timto usnesenim. 

Komise prorodinnych aktivit, socialni a zdravotni doporucuje Rade mesta vyhlasit dotacni program 
,Dotace pro podporu spolkove cinnosti v socialni a zdravotni oblasti 2018" v upravenem zneni. 
Hlasovani: pro: 8 zdrZ.el se: 0, proti: 0 

Navr:Zene zneni vyzvy dotacniho programu ,Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich 
sluzeb" byla projednana v komisi prorodinnych aktivit, socialni a zdravotni dne 11. 10. 2017 s timto 
usnesenim. 

Komise prorodinnych aktivit. socialni a zdravotni doporucuje Rade mesta vyhlasit dotacni program 
,Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich sluzeb 2018" v upravenem zneni. 
Hlasovani: pro: 6 zdrZ.el se: 0, proti: 0 

Vyhlasovane vyzvy dotacnich programu maji nalezitosti stanovene zakonem c. 250/2000 Sb., o 
rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctU, ve zneni pozdejsich zmen a doph1ku. Dale jsou 
v techto dotacnich programech uvedeny podminky poskytnuti dotace. 

Mesto Zd'ar nad Sazavou musi dotacni programy zverejnit 30 dnu pred podavanim zadosti 0 

poskytnuti dotace z dotacniho programu, aby se s nim zajemci mohli dopredu seznamit. 

Rada mesta na svem zasedani projednala material a schvalila toto usneseni: 

Rada mesta po projednani doporucuje Zastupitelstvu mesta schvalit vyhlaseni dotacnich 
programu: 

Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich sluzeb 2018 

Dotace pro podporu spolkove cinnosti v socialni a zdravotni oblasti 2018 
v pfedlozenem zneni. 

NfJVrh feseni: Schvalit predlozene dotacni programy 

Varianty mivrhu usneseni: Nejsou varianty 

Doporuceni predkladatele 
Schvalit vyhlaseni dotacniho programu ,Dotace pro poskytovatele socialnich a zdravotnich sluzeb" 
a dotacni program ,Dotace pro podporu spolkove cinnosti v socialni a zdravotni oblasti" 

Stanoviska: Nejsou 



vYZVA DOTACNiHO PROGRAMU 

Nazev podporovane oblasti: 
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIALNICH, 
ZDRAVOTNiCH SLUZEB 2018 

Ucel, na kterj mohou byt penezni 
Dotace organizacim, ktere poskytuji socialni prostredky poskytnuty: 
a zdravotni sluzby zarazene v platnem komunitnim planu 
socialnich sluzeb mesta Zd'aru nad Sazavou. 
Cilem podpory mesta Zd'aru nad Sazavou je pomoci 
osobam, jejichz cinnost je zamei'ena na neziskovy sektor. 

Celkovy objem financnich aoo ooo Kc 
prostredku: 

Maximalni vyse dotace: 250 ooo Kc 

Minimalni vyse dotace: 5 ooo Kc 

Minimalni podil prijemce dotace: 20 % celkovych nakladu projektu 

- Pravnicka osoba, ktera poskytuje cinnost obcanum 
mesta Zd'ar nad Sazavou 
v oblasti socialni, zdravotni, prevence kriminality, 

Okruh zpusobilych zadatelu: prorodinnych sluzeb a sluzeb pro seniory a osoby se 
zdravotnim postizenim. 

- Pi'ijemci podpory nemohou byt pi'ispevkove organizace 
zi'izovane samospravou a statni spravou. 

Dotace bude poskytnuta organizacim poskytujicim sluzby 
Lokalizace projektu: na uzemi mesta Zd'ar nad Sazavou. Sidle zadatele vsak 

nemusi bjt ve meste Zd'ar nad Sazavou. 
Uznatelne naklady: 

- naklady spojene se zajistenim sluzeb die ,Ucelu, na 
kter9 mohou byt penezni prosti'edky poskytnuty" 
Neuznatelne naklady: 

- vydaje na zamestnance, ke kter9m nejsou 
zamestnavatele povinni die zvlastnich pravnich 
pi'edpisu (pi'ispevky na penzijnflzivotni pojisteni, dary k 
zivotnim jubileim, pi'ispevky na rekreaci aped.) 

- vydaje na poi'adani workshopu, teambuildingu, 
vyjezdnich zasedani aped. 

Uznatelne a neuznatelne naklady: - vydaje na skoleni a kurzy, ktere nesouvisi s ucelem, 
na kter9 je dotace poskytovana 

- odmeny clenu statutarnich ci kontrolnich organu u 
pi'ijemce, kter9 je pravnickou osobou 

- odstupne, ve smyslu zakoniku prace 
- poi'izeni drobneho dlouhodobeho majetku 
- oprava majetku 
- dary 
- placeni pokut, penale, uroku z uveru, placeni 

leasingovych splatek, nahrad skod 
- odpisy hmotneho a nehmotneho majetku 
- vydaje na pohosteni 
a) Soulad projektu s vyhlasenym dotacnim programem 
b) Vyuctovani poskytnute dotace v roce 2017 
c) Neziskovy charakter projektu 
d) Realizovatelnost projektu a schopnost zadatele jej 

realizovat 

Zakladni kriteria hodnoceni: 
e) Organizacni a odborne zabezpeceni projektu 
f) Pi'inos projektu pro klienty sluzeb 
g) Realny a pruhledny rozpocet prijmu 

a nakladu 
h) Na tutez akci, projekt nebo cinnost nebyla poskytnuta 

dotace z jineho zdroje mesta, ani z jineho dotacniho 
programu mesta. 



1) Delka poskytovani financni podpory z mesta Zd'aru 
nad Sazavou na danou sluzbu 

2) Soulad se schvalenym komunitnim planem socialnich 
sluzeb mesta Zd'aru nad Sazavou 

3) Pocet klientU ze Zdaru nad Sazavou za rok 2017 
4) Pocet kontaktU (popi'ipade intervenci, navstev, vykonu) 

Specificka kriteria hodnoceni: ze Zd'aru nad Sazavou za rok 2017 
5) Velikost zadatele vyjadi'ena objemem nakladu na 

provoz dane sluzby v roce 2017 pro Zd'ar nad Sazavou 
6) Vyse pi'edpokladane spoluucasti z jinych zdroju na 

pi'edlozenem projektu 
7) Spoluprace s mestem a ostatnimi sluzbami v socialni 

oblasti ve meste Zd'ar nad Sazavou 
Casovy harmonogram realizace 

Leden 2018- prosinec 2018 
projektu: 

Lhuta pro podani zadosti: Od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 

Lhuta pro rozhodnuti o zadosti: Do 30. 4. 2018 

- Dotace bude poskytnuta na zaklade vei'ejnopravni 
smlouvy o poskytnuti dotace. 

Platebni podminky: - Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostniho 
pi'evodu na ucet pi'ijemce. 

- Zpusobily zadatel musi pi'edlozit kompletne vyplnenou 
zadost splnujici podminky pi'islusne oblasti podpory na 
pi'edepsanem formulai'i a v souladu s pozadovanymi 

Podminky pro poskytnuti dotace: 
nalezitostmi (vcetne pi'iloh). 

- Zadost musi byt podana ve lhute pro podani zadosti. 
- Zpusobily zadatel musi mit vuci mestu vypoi'adane 

veskere zavazky po lhute splatnosti, a toke dni 
ukonceni podani zadosti. 

1. Podrobny 12012is 12rojektu a 121anovanych aktivit 
2. Podrobny 12olozkovy roz12ocet celkovych nakladu a 

12i'ijmu 12rojektu s rozdelenim na vlastni zdroje a 
120d12oru z dotacniho 12rogramu (povinna spoluucast 
zadatele je stanovena na 20 %) 

3. Poj2iS zakladnich kriterii {naj2lnenost kriterii 12012iste die 
vyzvy) 

4. Podrobny 12012is sj2ecifickych kriterii {na12lnenost kriterii 
12012iste die vyzvy) 

5. Ko12ie dokladu o 12ravni subjektivite zadatele: doklad o 
pravni subjektivite zadatele, ktef9m je vypis z registru 
osob pro osoby pravnicke obsahujici nazev zadatele. 
sidlo zadatele, 1C a statutarni organ zadatele am{mo 
OSOb'i. Ci OSOb OQ.ravnen~ch jednat jm{mem zadate/el 

Seznam povinnych priloh: Vypis nesmi bYt starsi 90 dnu pi'ed podanim zadosti. 
Tento vypis lze ziskat na jakekoliv pobocce Geske 
posty ci CZECHPOINTU. 

- Za relevantni doklad o pravni subjektivite je pro ucely 
podani zadosti 0 dotaci z dotacnich programu mesta 
Zd'aru nad Sazavou povazovan i prosty vypis 
z vei'ejneho rejsti'iku z webu justice.cz, pokud 
obsahuje vyse uvedene identifikacni udaje zadatele. 
Zadatel dolozi vytisteny obraz elektronickeho 
dokumentu pdf, na kterem je uvedeno, ze je 
elektronicky podepsan krajskym soudem (zadatel tento 
vypis ziska po zadani IC a prostym vytistenim pdf 
verze vypisu). Elektronicky podpis nesmi bYt starsi 90 
dnu pi'ed podanim zadosti. 



- Zadatel, kter)' je pravnickou osobou dolozi identifikaci 
osob zastupujicich pravnickou osobu s uvedenim 
pravniho duvodu zastoupeni (pokud jiz neni dolozeno 
v ramci dokladu k bodu 3.) 

Poznamka: 

Poskytnuti dotace zavazuje prijemce poskytnout mestu Zd'ar nad Sazavou vyuctovani dotace po 
realizaci projektu, nejdele vsak do 31. 1. 2019. 

Formular zadosti je umisten na internetove adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na 
adrese: Mesto Zd'ar nad Sazavou, Odbor socialni, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou. 

Zpusob podani zadosti: 

Zadosti zpracovane v jed nom vyhotoveni vcetne pozadovanych priloh se prijimaji osobne 
prosti'ednictvim podatelny Mestskeho ui'adu ve Zd'are nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar 
nad Sazavou nebo postou v terminu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 (rozhodujici je datum postovniho 
razitka). 

Zadosti budou pi'edlozeny v zalepene obalce oznacene: ,Dotace pro poskytovatele socialnich, 
zdravotnich a prorodinnych sluzeb 2018" 

K zadostem predlozenym pred zacatkem lhuty pro podani zadosti i po ukonceni lhuty pro 
podani zadosti nebude prihlizeno. 

Odpovednost za realizaci: 

Garant oblasti (pi'islusny odbor): Odbor socialni 
Kontaktni osoba: lng. Petr Krabek 
Adresa, tel., fax, e-mail: MeU Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 

591 01 Zd'ar nad Sazavou, 
tel.: 566 688 320 fax: 566 688 390 
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz 

Po ukonceni procesu hodnoceni rozhodne o priznani dotace konkretnim zadatelum prislusny 
organ mesta. 

Zadost, ktera bude zaslana po terminu, bude z hodnoceni vyrazena. 

u zadosti, ktere nesphiuji vsechny formalni nalezitosti, budou Z.adatele vyzvani k doplneni 
chybejicich udaju, ktere musi dolozit do dvou pracovnich dnu od doruceni vyzvy. 

Dotace nepredstavuje narokovy prispevek. 



vYZVA DOTACNiHO PROGRAMU 

Nazev podporovane oblasti: DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVE 
CINNOSTI V SOCIALNi A ZDRAVOTNi 

OBLASTI 2018 

Ucel, na kte..Y mohou byt penezni Dotace je zamerena na podporu cinnosti 
prostredky poskytnuty: organizaci a spolku sdruzujicich seniory 

a osoby se zdravotnim postizenim. 
Tyto ucely jsou podporovany s cilem mesta 
Zd'ar nad Sazavou pomoci osobam, jejichz 
cinnost je zamerena na neziskovy sektor. 

Celkovy objem financnich 220 ooo Kc 
prostredku: 
Maximalni vyse dotace: 25 ooo Kc 

Minimalni vyse dotace: 3 ooo Kc 

Minimalni podil prijemce dotace: 30 % celkovych nakladu projektu 

Okruh zpusobilych zadatehi: - Pravnicka osoba, ktera poskytuje cinnost 
obcanum mesta Zd'ar nad Sazavou 
v oblasti socialni, zdravotni, prevence 
kriminality, prorodinnych aktivit a aktivit pro 
seniory a osoby se zdravotnim postizenim. 

- Prijemci podpory nemohou bYt prispevkove 
organizace zrizovane samospravou a statni 
spravou. 

Lokalizace projektu: Dotace bude poskytnuta pouze organizacim 
a spolkum na uzemi mesta Zd'ar nad Sazavou. 
Sidle zadatele vsak nemusi byt ve meste Zd'ar 
nad Sazavou. 

Uznatelne a neuznatelne naklady: 
Uznatelne naklady: 

- naklady spojene se zajistenim sluzeb die 
,Ucelu, na kterj mohou bYt penezni 
prostredky poskytnuty" 

Neuznatelne naklady: 
- vydaje na zamestnance, ke kterjm nejsou 

zamestnavatele povinni die zvlastnich 
pravnich predpisu (prispevky na 
penzijni/zivotni pojisteni, dary k zivotnim 
jubileim, prispevky na rekreaci apod.) 

- vydaje na poradani workshopu, 
teambuildingu, vyjezdnich zasedanf apod. 

- vydaje na skoleni a kurzy, ktere nesouvisf s 
ucelem, na kterj je dotace poskytovana 

- odmeny clenu statutarnfch ci kontrolnfch 
organu u prijemce, kterj je pravnickou 
osobou 

- odstupne, ve smyslu zakonfku prace 
- porfzenf drobneho dlouhodobeho majetku 
- oprava majetku 
- dary 
- placeni pokut, penale, uroku z uveru, 

placenf leasingovych splatek, nahrad skod 
- odpisy hmotneho a nehmotneho majetku 
- vy_daje na ~ohostenf 



Zakladni kriteria hodnoceni: a) Soulad projektu s vyhlasenym dotacnim 
programem 

b) Vyuctovani poskytnute dotace v race 2017 
c) Neziskovy charakter projektu 
d) Realizovatelnost projektu a schopnost 

zadatele jej realizovat 
e) Realny a pruhledny rozpocet prijmu 

a nakladu 
f) Celkovy prinos pro mesto Zd'ar nad 

Sazavou, a pro obcany mesta a cleny 
spolku 

g) Na tutez akci, projekt nebo cinnost nebyla 
poskytnuta dotace z jineho zdroje mesta, 
ani z jineho dotacniho programu mesta. 

Specificka kriteria hodnoceni: 1) Delka pusobeni ve meste Zd'ar nad 
Sazavou 

2) Pocet osob s trvalym pobytem ve Zd'are 
nad Sazavou, ktere byly podporeny z 
projektu v race 2017 

Casovy harmonogram realizace Leden 2018 - prosinec 2018 
projektu: 
Lhuta pro podani zadosti: Od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

Lhuta pro rozhodnuti o zadosti: Nejpozdeji do 31. 3. 2018 

Platebni podminky: - Dotace bude poskytnuta na zaklade 
verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace. 

- Dotace bude poskytnuta formou 
bezhotovostniho _prevodu na ucet Qfijemce. 

Podminky pro poskytnuti dotace: - Zpusobily zadatel musi predlozit kompletne 
vyplnenou zadost sph1ujici podminky 
prislusne oblasti podpory na predepsanem 
formulari a v souladu s pozadovanymi 
nalezitostmi (vcetne prfloh). 

- Zadost musi bYt podana ve lhute pro jeji 
podani. Zpusobily zadatel musi mit vuci 
mestu Zd'ar nad Sazavou vyporadane 
veskere zavazky po lhute splatnosti, a to ke 
dni ukonceni podani zadosti. 

Seznam povinnych priloh: 1. Podrobny QOQis Qrojektu a Qlanovanych 
aktivit 

2. Podrobny QOiozkovy roz12ocet celkovych 
nakladu a Qrijmu Qrojektu s rozdelenim na 
vlastni zdroje a QOdQoru z dotacniho 
Qrogramu (povinna spoluucast zadatele je 
stanovena na 30 %) 

3. POQiS zakladnich kriterii (naQinenost kriterii 
QOQiste die vyzvy) 

4. Podrobny QOQis SQecifickych kriterii 
(naQinenost kriterii QOQiste die vyzvy) 

5. KoQie dokladu o Qravni subjektivite 
zadatele: doklad o pravni subjektivite 
zadatele, kterYm je vypis z registru osob 
pro osoby pravnicke obsahujici nazev 
zadatele, sidlo zadatele, 1t a statutami 
organ zadatele (im{mo osob'i. ci osob 
oeravnen~ch [ednat [menem zadatelel 
Vypis nesmi byt starsi 90 dnu pred 
podanim zadosti. Tento vypis lze ziskat na 
jakekoliv pobocce Geske pasty ci 
CZECHPOINTU. 



- Za relevantni doklad o pralVni subjektivite je 
pro ucely podani zadosti 0 dotaci 
z dotacnich programu mesta Zd'aru nad 
Sazavou povazovan i prosty vypis 
z verejneho rejstriku z webu justice.cz, 
pokud obsahuje vyse uvedene identifikacni 
udaje zadatele. Zadatel dolozi vytisteny 
obraz elektronickeho dokumentu pdf, na 
kterem je uvedeno, ze je elektronicky 
podepsan krajskym soudem (zadatel tento 
vypis ziska po zadani IC a prostym 
vytistenim pdf verze vypisu). Elektronicky 
podpis nesmi byt starsi 90 dnu pred 
podanim zadosti. 

- Zadatel, kter9 je pravnickou osobou dolozi 
identifikaci osob zastupujicich pravnickou 
osobu s uvedenim pravniho duvodu 
zastoupeni (pokud jiz neni dolozeno v 
ramci dokladu k bodu 3.), 

Poznamka: 
Poskytnuti dotace zavazuje prijemce poskytnout mestu Zd'ar nad Sazavou vyuctovani 
dotace po realizaci projektu, nejdele vsak do 31. 12. 2018 

Formular zadosti je umisten na internetove adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout 
na adrese: Mesto Zd'ar nad Sazavou, Odbor socialni, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad 
Sazavou. 

Zpusob podani zadosti: 

Zadosti zpracovane v jednom vyhotoveni vcetne pozadovanych priloh se pnJimaji 
osobne prostrednictvim podatelny Mestskeho uradu ve Zd'are nad Sazavou, Zizkova 227/1, 
591 31 Zd'ar nad Sazavou nebo postou v terminu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 (rozhodujici je 
datum postovniho razitka). 

Zadosti budou predlozeny v zalepene obalce oznacene: ,Dotace pro podporu spolkove 
cinnosti v socialni a zdravotni oblasti 2018". 

K zadostem predlozenym pred zacatkem lhuty pro podani zadosti i po ukonceni lhuty 
pro podani zadosti nebude prihlizeno. 

Odpovednost za realizaci: 

Garant oblasti (prislusny odbor): Odbor socialni 
Kontaktni osoba: lng. Petr Krabek 
Adresa, tel., fax, e-mail: MeU Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 

591 01 Zd'ar nad Sazavou, 
tel.: 566 688 320, fax: 566 688 390, 
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz 

Po ukonceni procesu hodnoceni rozhodne o priznani dotace konkretnim zadatelum prislusny 
organ mesta. 

Zadost, ktera bude zaslana po terminu, bude z hodnoceni vyrazena. 

u zadosti, ktere nesphiuji vsechny formalni nalezitosti, budou zadatele vyzvani k 
doplneni chybejicich udaju, ktere musi dolozit do dvou pracovnich dnu od doruceni 
vyzvy. 

Dotace nepredstavuje narokovy prispevek. 


