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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

29.10.2019

Datum projednání v RM

04.11.2019

Datum projednání v ZM

10.12.2019

Název materiálu

Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Sociální komise svým usnesením ze dne 09.10.2019 doporučuje schválit
dotaci v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů poskytované na účel určený poskytovatelem v Programu.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova
818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na
ostatní činnosti v sociální oblasti - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním akce "NOC VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na ostatní činnosti v
sociální oblasti - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akce
"NOC VENKU" v roce 2019, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Důvodová zpráva:
Materiál se týká žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2019 subjektu, který
žádá o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII
SOCIÁLNÍ SLUŽBY v součtu nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov požádal o dotaci ve výši 4.000,00 Kč na
částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním akce "NOC VENKU" v roce 2019. Noc venku je
ojedinělá, celorepubliková akce, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou lidí bez
domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou běžného fungování člověka žijícího na ulici. Kampaň
usiluje o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti, a to skrze změny postojů
veřejnosti k problematice bezdomovectví. Noc venku proběhne v letošním roce 21.11.2019 v prostorách
radnice a přilehlého prostranství venku.
Žádost byla projednána sociální komisí 09.10.2019, která uvedenou dotaci doporučila ve výše
zmiňované částce.
Rada města Trutnova dne 04.11.2019 nedoporučila schválit dotaci s odůvodněním:
 město Trutnov považuje za smysluplné podpořit přímo lidi v nouzi než prostřednictvím výše
zmiňované akce.
Žadateli byly již v roce 2019 schváleny dotace ve výši:
 50.000,00 Kč na částečnou úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a
terénní služby a provozem Kontaktního centra RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje centra
a ostatní služby spojené s provozem centra, supervize, harm reduction materiál, hygienický,
úklidový materiál a kancelářský materiál, propagace, tisk letáků, vzdělávání apod.) a výdajů na
mzdy pro pracovníky centra v roce 2019,
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50.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem a poskytováním služby
Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje a ostatní služby
spojené s provozem poradny, výdaje na obnovu, dovybavení a odhlučnění prostor –
konzultačních místností, herny pro děti i skupinové místnosti, propagace, tisk letáků,
materiálové výdaje, pomůcky apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2019,
80.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje
zařízení a ostatní služby spojené s provozem zařízení, supervize, materiálové výdaje kancelářský, tvůrčí, hygienický a údržbový materiál, vzdělávání pracovníků, propagace a výdaje
na vybavení pro aktivity s klienty a dovybavení zařízení apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky
NZDM v roce 2019,
50.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb
Stacionáře RIAPS Trutnov (zejména provozní výdaje a ostatní služby spojené s provozem
stacionáře, tvůrčí materiál a pomůcky pro práci s klienty, drobný kancelářský materiál –
notebooky, propagace, tisk letáků apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2019.

Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 08.11.2019

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

