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Portimo, o.p.s. – žádost o dofinancování 

ANOTACE: 
Portimo, o.p.s. podalo na město Žďár nad Sázavou žádost o dofinancování služby Osobní 
asistence, kterou provádí u občana našeho města. Portimo, o.p.s. v letošním roce obdrželo od 
města dotaci ve výši 165 000 Kč v rámci dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb 2018“. Požadovaná částka Portima, o.p.s. v dotačním programu 
byla ve výši 250 000 Kč. 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání zamítá žádost Portimo, o.p.s. o dofinancování služby Osobní 
asistence, neboť Portimo, o.p.s. obdrželo v letošním roce dotaci v rámci dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ a poskytnutí další dotace na 
stejnou službu neumožňují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou. 
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Popis 
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. Z tohoto důvodu 
vyhlašuje výzvy dotačních programů v sociální oblasti. Požadavky žadatelů o dotace v dotačních 
programech jsou vyšší, než je schválená částky pro rozdělení v jednotlivých dotačních 
programech. Mnohé žádosti jsou proto kráceny při vyhodnocení stanovených kritérií. Tak tomu 
bylo i v případě žádosti Portimo, o.p.s. 
 
Geneze případu 
Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 02. 11. 2017 vyhlásilo dotační program „Dotace 
pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“. Ve výzvě dotačního programu byly 
stanoveny podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh a povinné 
spoluúčasti.   

Termín pro ukončení podávání žádostí byl stanoven na 28. 02. 2018. Celková částka programu 
pro rozdělení byla stanovena ve výši 800 000 Kč, přičemž jeden projekt mohl získat max. 250 000 
Kč. 

Ke dni 01. 03. 2018 obdržel Městský úřad celkem 9 žádostí o poskytnutí dotace z tohoto dotačního 
programu. Jedním z těchto žadatelů bylo i Portimo, o.p.s., které žádalo o poskytnutí dotace 
v celkové výši 250 000 Kč na zajištění Osobní asistence u jednoho občana našeho města 
(220 000 Kč) a na zajištění Rané péče (30 000 Kč). 

Dne 14. 03. 2018 se sešla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní k posuzování došlých 
žádostí. Členové komise byli seznámeni s podanými žádostmi a s tím, že jeden z žadatelů nesplnil 
všechny podmínky vyhlášené výzvy dotačního programu, a byl vyřazen. Členové komise si poté 
vylosovali jednotlivé žádosti a tak, že jedna žádost byla hodnocena vždy dvěma nezávislými členy 
komise. 

Dne 11. 04. 2018 se opět sešla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ke 
konečnému posouzení žádostí po hodnocení jednotlivých žádostí členy komise. Členové komise, 
kteří hodnotili žádosti o poskytnutí dotace z programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb 2018“ seznámili přítomné se svým hodnocením vylosovaných žádostí.  

Jednotlivá hodnocení základních i specifických kritérií byla zaznamenána do vypracované tabulky, 
kde se na základě průměru hodnocení hodnotitelů vypočetla přepočtená výše požadované dotace. 
Na závěr členové komise schválili konečnou podobu návrhu vyhodnocení dotačního programu 
s doporučením radě města ke schválení. 

Z celkového objemu finančních prostředků ve výši 800.000,- Kč bylo radě města doporučeno, aby 
8 žadatelům byla rozdělena finanční částka ve výši 776 000 Kč, jak je uvedeno přiložené tabulce. 

Rada města na svém zasedání č. 89 dne 3. 5. 2018 projednala předložený materiál a schválila 
poskytnutí dotace u žádostí do 50 000 Kč a u žádostí nad 50 000 Kč doporučila zastupitelstvu 
města ke schválení. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání č. 28 dne 17. 5. 2018 projednalo materiál, ve kterém byly 
předloženy dotace s žádostmi nad 50 000 Kč, a schválilo toto usnesení. 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb 2018“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

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

K podané žádosti Portimo, o.p.s. je nutno říci, že výše návrhu poskytnuté dotace vycházela 
z hodnocení předložené žádosti dvěma členy Komise prorodinných aktivit a zdravotní. Žádost dle 



 
nich nesplnila jejich očekávání dle výzvy dotačního programu, a proto snížili její bodové 
hodnocení.  

U podané žádosti Portimo, o.p.s. na dofinancování služby osobní asistence musím upozornit na 
platné Zásady pro poskytování dotací, které schválilo Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou v 
souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů.  

Článek č. 1, odstavec 9. těchto zásad zní takto: 

Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje 
města, ani z více programů podpory města najednou.  
Z tohoto vyplývá, že v letošním roce není možné Portimu, o.p.s. žádnou dotaci na dofinancování 
Osobní asistence poskytnout, neboť již byla Portimu, o.p.s. na stejnou činnost dotace poskytnuta, 
a to v rámci dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“. 

Pro příští rok by bylo jedinou možností Portimu, o.p.s. poskytnout individuální dotaci v určité výši, 
neboť v rámci vyhodnocení dotačního programu by mohlo dojít opět ke krácení.  

Žádost Portimo o.p.s. projednala rada města na svém zasedání č. 89, dne 22. 10. 2018 s tímto 
usnesením. 

Rada města po projednání zamítá žádost Portimo, o.p.s. o dofinancování služby Osobní asistence, 
neboť Portimo, o.p.s. obdrželo v letošním roce dotaci v rámci dotačního programu „Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ a poskytnutí další dotace na stejnou službu 
neumožňují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou. 

 
Návrh řešení 
Je uvedeno v materiálu  

Varianty návrhu usnesení  
Varianty nejsou  

Doporučení předkladatele  
Viz návrh usnesení 

Stanoviska  
Nejsou 
 









 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou 

V souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů vydává Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou tyto Zásady pro 
poskytování dotací (dále jen „Zásady“). 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Dotace se poskytují na neinvestiční výdaje na účel určený poskytovatelem v programu 
nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti. 

2.  Ve výjimečných případech lze poskytnout individuální investiční dotaci, o které rozhodne 
zastupitelstvo města.  

3. Dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě na základě písemné žádosti, jejíž vzor 
je součástí těchto Zásad a tvoří přílohu č. 1. Žádost je také umístěna na webových 
stránkách města.  

4. Dotace je poskytována prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. 
5. Dotace bude poskytována v minimální výši 1.000 Kč a je poskytována převážně 

bezhotovostně převodem na bankovní účet příjemce dotace. Do výše 3.000 Kč může být 
dotace vyplacena v hotovosti na pokladně MěÚ. 

6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
7. Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči 

městu Žďár nad Sázavou.  
8. Konkrétní podmínky poskytnutí dotace se řídí veřejnoprávní smlouvou a podmínkami 

programu dotace, je-li z něho dotace poskytnuta.  
9. Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné poskytnout dotaci z více než jednoho 

zdroje města, ani z více programů podpory města najednou.  
 

Čl. 2 
Účel poskytovaných dotací 

1. Dotace poskytovaná na účel určený poskytovatelem dotace v programu 
a) Objem finančních prostředků jednotlivých programů schvaluje zastupitelstvo města.  
b) Každý jednotlivý program pro poskytování dotace obsahuje zejména: 

• účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  
• podmínky pro poskytnutí dotace 
• důvody podpory stanoveného účelu 
• minimální a maximální výši dotace 
• okruh způsobilých žadatelů 
• lhůtu pro podání žádosti 
• kritéria pro hodnocení žádosti 
• lhůtu pro rozhodnutí žádosti 

c) Programy vyhlašuje zastupitelstvo města nebo rada města v oblasti 
• kulturní, sportovní a volného času 
• vzdělávání 
• sociální a zdravotní 



 

 

• prevence kriminality  
• obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb 
• spolkových činností 
 

2. Dotace poskytovaná na jiný účel určený žadatelem 
Žádost o poskytnutí dotace na jiný účel určený žadatelem je podávána na předepsaném 
tiskopisu žádosti a bude předložena věcně příslušným odborem městského úřadu orgánům 
města ke schválení.   

Čl. 3 
Přijímání žádostí 

1. Žádosti o dotaci na účel určený poskytovatelem v programu se přijímají v souladu 
s podmínkami stanovenými v programu. 

2. Orgány města budou rozhodovat o žádostech o dotaci na jiný účel určený žadatelem na 
základě žádosti doručené žadatelem nejpozději do 30. září příslušného roku, tak, aby 
žádost mohla být zařazena do rozpočtových opatření stávajícího roku nebo do návrhu 
rozpočtu města následujícího roku. 

3. Žádost bude doručena na podatelnu MěÚ.  
4. Za zpracování žádosti o dotaci na jiný účel určený žadatelem odpovídají věcně příslušné 

odbory a oddělení. 
5. Odbory a oddělení odpovědné za zpracování žádostí: 

• odbor rozvoje a územního plánování  
• úsek tajemníka a správy MěÚ 
• odbor sociální 
• odbor školství, kultury a sportu 
• oddělení projektů a marketingu 

 
Čl. 4 

Vypořádání dotací 

1. Finanční vypořádání dotace musí být předloženo do 31. 12. běžného roku, nestanoví-li 
veřejnoprávní smlouva jinak.  

2. Příjemci dotace, který nesplní řádně a včas podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou, 
bude uložena sankce za neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace 
podle ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů.  

3. Příjemci dotace, který nesplní řádně a včas podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou, 
může být dotace v následujícím roce neposkytnuta.  

      
  
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Zásady ruší Zásady schválené ZM dne 14. 5. 2015 
2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 3 listopadu 2017.  

 
 
Ing. Josef Klement      Mgr. Zdeněk Navrátil 
místostarosta města  v.r.                 starosta města v. r.  
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