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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

20.02.2017

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

27.02.2017

Datum projednání v ZM

06.03.2017

Název materiálu

Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Sociální komise svým usnesením ze dne 08.02.2017 doporučuje ZM schválit
dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, poskytované na účel určený poskytovatelem v Programu, uvedené
v příloze Tabulka - Doporučení sociální komise.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro
Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných
sociálních služeb – částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu
domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2017 (osobní
náklady a nákup pohonných hmot),
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu
Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro
Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných
sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby
Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2017 (osobní náklady),
02.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu
Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub
vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální
oblasti - částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační, výchovné,
vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2017(výdaje na kulturně zájmové
akce pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou činnost a ostatní
zájmové aktivity členů, zajištění personálních a provozních činností spojených s
provozem klubu, osobní náklady),
03.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov
- Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
04.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub
vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální
oblasti - na částečné krytí výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce
2017,
04.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov
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- Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ
43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb –
částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2017 (osobní
náklady a nákup pohonných hmot),
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439,
Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ
43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní
asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2017 (osobní náklady),
02.02
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439,
Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,

Návrh na usnesení ZM
03.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii
SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační, výchovné,
vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2017(výdaje na kulturně
zájmové akce pro členy klubu, nákup materiálu pro arteterapeutickou
činnost a ostatní zájmové aktivity členů, zajištění personálních a
provozních činností spojených s provozem klubu, osobní náklady),
03.02
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ
26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru,
04.01
poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov Bukovinka, z.s., IČ 26560895, Úpická 146, Trutnov, na účel v kategorii
SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti na částečné krytí výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce
2017,
04.02
veřejnoprávní smlouvu pro Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ
26560895, Úpická 146, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Důvodová zpráva:
Materiál se týká 4 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2017 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII SOCIÁLNÍ
SLUŽBY individuálně nebo v součtu nad 50.000,00 Kč.

Tyto žádosti byly projednány sociální komisí dne 08.02.2017. Dotace, které žadatelé obdrželi v minulých
letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka - Doporučení sociální komise).
• Oblastní charita Trutnov
a) Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním souběhu domácí ošetřovatelské a
pečovatelské služby pro občany města Trutnova. Finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců
(terénní pracovníci) a nákup pohonných hmot. Služby jsou realizovány metodou přímé práce s uživateli
v jejich domácnostech (popř. ve spolupráci s jejich rodinami či příbuznými), kterým je poskytována na
základě individuálního plánu komplexní péče včetně využití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
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V uplynulém roce pomohl 43 uživatelům.
b) Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním služeb osobní asistence pro
zdravotně postižené občany města Trutnova. Finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců
(terénní pracovníci), kteří poskytují službu v domácnostech uživatelů sociálních služeb (zvládání péče o
vlastní osobu, osobní hygieny, zajištění stravy, chodu domácnosti, obstarávání osobních záležitostí,
poradenství apod.) a žákům ve školách (zajištění doprovodu při dopravě do školy a poskytování osobní
asistence v průběhu vzdělávání). V našem regionu je oblastní charita jediným registrovaným
poskytovatelem tohoto druhu sociální služby.
Služba žákům ve školách je zajišťována nově od loňského října také v základní škole MŠ, ZŠ a Praktická
škola, Trutnov, v Horní Starém Městě. Osobní asistenci organizace začala poskytovat u 14 dětí jedním
asistentem na poloviční úvazek. V roce 2017 by mělo službu využívat nejméně 20 dětí a péči zajišťovat dvě
asistentky na poloviční úvazek. Z tohoto důvodu je požádáno v roce 2017 o poskytnutí dotace včetně
navýšení ve srovnání s předešlými lety o 30.000,00 Kč. V uplynulém roce projekt pomohl celkem 52
uživatelům. V roce 2017 se předpokládá nárůst počtu na nejméně 60 klientů.
• Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.
Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním provozu klubu (nájem, mzdové náklady
vyplývající z uzavřených dohod o provedení práce), dále je využita na arteterapeutické činnosti a zájmové
aktivity jeho členů (aktivizační, výchovná, vzdělávací činnost). Činnost klubu je zaměřena nejen na aktivní
zapojení vozíčkářů, ale i ostatních občanů s handicapem do veřejného života. Za tím účelem jsou pořádány
různé akce, a to nejen pro členy klubu (návštěvy významných osobností, přednášky, kulturní pořady), a je
navazována spolupráce s regionálními poskytovateli sociálních služeb i podobně zaměřenými sdruženími.
Druhá dotace bude sloužit k úhradě výdajů za vedení videokroniky klubu.

Přílohy:
Tabulka - Doporučení sociální komise
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtovým provizoriem – ORJ 14, 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 28.02.2017

Mgr. Smek
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/17
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
Název příjemce …………………, IČO/nar. ………………, adresa …………………….,
číslo b.ú.: ……………………,
zastoupený …………………………….., na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní
řád, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši ……………..Kč (slovy: …………… korun
českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na
svém zasedání dne ……. svým usnesením č. ZM_2017 - …/….
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený poskytovatelem v jeho Programu dotací vyhlášeném dne 21.09.2016 (dále jen
„Program“) / účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. …………………..
d) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2017.
2.
Dotace bude poukázána do 14 dnů od uzavření této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla
stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova
(dále jen „Zásady“) a Programem.
4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), zavazuje se tímto vést v rámci vedení
účetnictví výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této
smlouvě odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.
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5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem
této smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou
plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města
Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2018.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet poskytovatele.

8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení, nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku
ve výši neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile
denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne,
kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na
účet poskytovatele.
9.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

…………………………………
poskytovatel

…………………………………
příjemce

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA PRO ROK 2017 NA ÚČELY URČENÉ V PROGRAMU DOTACÍ VYHLÁŠENÉM MĚSTEM V KATEGORII SOCIÁLNÍ SLUŽBY
poskytnutá dotace v předešlých letech
poř.
č.

žadatel

žádost ze dne Účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2014

2015

2016

žádost 2017

návrh
SOCIÁLNÍ
KOMISE

návrh RM

3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb
1. Oblastní charita Trutnov, IČ 43465439

částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí ošetřovatelské a pečovatelské
23.1.2017 služby v Trutnově v roce 2017 (osobní náklady a nákup pohonných hmot)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Oblastní charita Trutnov, IČ 43465439

částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní asistence Oblastní Charity Trutnov v
23.1.2017 roce 2017 (osobní náklady)
200 000,00

200 000,00

200 000,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ
3. 26560895

částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační, výchovné, vzdělávací a terapeutické
činnosti klubu v roce 2017(výdaje na kulturně zájmové akce pro členy klubu, nákup materiálu pro
arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové aktivity členů, zajištění personálních a provozních
16.1.2017 činností spojených s provozem klubu, osobní náklady)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ
4. 26560895

16.1.2017 na částečné krytí výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v roce 2017

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

445 000,00

445 000,00

445 000,00

3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti

celkem:

Návrh rozpočtu dotací kategorie SOCIÁLNÍ SLUŽBY na rok 2017:
již schváleno:

800 000,00 Kč
0,00 Kč

zbývá k rozdělení:

800 000,00 Kč

