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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Žatce projednalo a schvaluje, dle ust. § 85, písm. c.), zákona
č. 128/2000 Sb. „o obcích (obecní zřízení)“, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních
příspěvků nad 50 000,-Kč pro rok 2017 dle předloženého návrhu – oblast podpory cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2017.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí, že finanční podpora na registrované sociální služby je
poskytnuta v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, 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.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a bere na vědomí zápis z jednání Řídící pracovní skupiny
komunitního plánování ze dne 30.03.2017
Odpovídá: Mgr. Sulíková
Termín: 31.05.2017
2. Zdůvodnění:
 Dotační program na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb
a prorodinných aktivit města Žatce na rok 2017 – usn. RM č. 22/17 ze dne 23.1.2017.
 Schválený rozpočet: 1.100.000,- Kč - usn. ZM č. 447/16 ze dne 19.12.2016.
 Návrh na rozdělení: celkem 1.100.000,- Kč – z toho návrhy nad 50 tis. Kč celkem 535 tis. Kč)
 RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2017 nad
50.000,00 Kč dle předloženého návrhu – usn. č. 225/17 ze dne 3.4.2017
 Celkem bylo hodnoceno 36 žádostí; jednotlivé žádosti jsou k dispozici k nahlédnutí na žádost na
odboru sociálních věcí.
 Žádosti byly hodnoceny pracovními skupinami komunitního plánování dne 22.3.2017, účastnili se
i předkladatelé žádostí. Projekty, v souladu s pravidly pro dotační řízení, byly koordinátorkou
komunitního plánování prezentovány členům pracovních skupin.
 Výsledkem je bodové hodnocení (v tabulce je převedeno na procenta – čím blíže hodnotě 100%,
tím lepší výsledek), které bylo podkladem pro Řídící pracovní skupinu.
 Řídící pracovní skupina dne 30.3.2017 vytvořila návrh na výši finančního příspěvku; návrh byl
téhož dne předložen k hodnocení na jednání Sociálně zdravotní komisi.



Projekt č. 11 s názvem „Ozdravné a rekondiční pobyty“ předloženého poskytovatelem Svaz
diabetiků ČR, pobočný spolek Žatec byl z hodnocení projektů vyřazen z důvodu duplicity (dle
Dotačních pravidel je nepřípustná); byl podán rovněž do Sociální a zdravotní komise, kde byl
nakonec podpořen.

 Sociálně zdravotní komise navržené částky odsouhlasila s následujícími úpravami:
u projektu č. 27 s názvem „Výměna osvětlení v Mateřském centru Sedmikráska“ předloženého
poskytovatelem Sedmikráska Žatec, snížila navrhovanou částku 40 tis. Kč na 30 tis. Kč
u projektu č. 12 s názvem „Osobní asistence“ předloženého poskytovatelem Maltézská pomoc,
o.p.s. zvýšila navrhovanou částku 50 tis. na celkových 60 tis. Kč.
 Celková částka 1.100 000,00 Kč byla zcela rozdělena.
RM bez připomínek a změn doporučila ZM schválit předkládané příspěvky nad 50 tis. Kč:
číslo
pořadí
projektu

6.

33

8.

30

10.

11.

18

28

14.

32

19.

12

20.

22.

19

13

Název projektu
MOSTY-sociálně psychologické
centrum, z.s.
POHODA
Sedmikráska Žatec z.s.
Sociální centrum Sedmikráska
VAVŘINEC z.s.
Zajištění provozu Azylového
domu pro rodiny s dětmi v Žatci
Sedmikráska Žatec z.s.
Provoz Mateřského centra
Sedmikráska
PROMETHEUS Effect, o.p.s.
Rozvoj sociálního podnikání v
Žatci
Maltézská pomoc, o.p.s.
Osobní asistence
VAVŘINEC z.s.
Zvýšení efektivity a kvality
sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v Žatci
Kamarád-LORM p.o.
Nájemné - sociálně terapeutická
dílna

Celkový
rozpočet
projektu 2017

Požadovaná
částka od
Města Žatce
2017

Procentuál
ní
hodnocení
PS KP

Návrh RM

1 501 584

99 000

89,43%

90 000

678 472

100 000

89,03%

85 000

3 208 500

100 000

88,77%

70 000

493 580

100 000

88,66%

70 000

409 540

100 000

87,24%

60 000

1 678 800

100 000

83,25%

60 000

189 000

114 000

83,20%

50 000

264 000

100 000

81,79%

50 000

 Město Žatec přistupuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy u registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané
poskytovatelům Ústeckým krajem s tím, že finanční podpora na základě takové smlouvy tvoří
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím
Komise o požití 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.
3. Přílohy

