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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

08.06.2020

Datum projednání v RM

15.06.2020

Datum projednání v ZM

23.06.2020

Název materiálu

Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) – Oblastní charita Červený Kostelec

Vyjádření komise

Sociální komise ze dne 27.05.2020 u níže uvedené dotace nepřijala žádné
usnesení.

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814, 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace
na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí města
Trutnova - částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním hospicové
péče a provozem "Hospice Anežky České" v roce 2020, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Oblastní charitu Červený
Kostelec, IČ 48623814, 5. května 117 0, 549 41 Červený Kostelec, na účel
v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.2. Dotace na podporu návazných
služeb souvisejících se sociální oblastí města Trutnova - částečná
úhrada výdajů spojených s poskytováním hospicové péče a provozem
"Hospice Anežky České" v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2020 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.
Žádost byla projednána sociální komisí dne 27.05.2020, která u výše uvedené dotace nepřijala žádné
usnesení. Porada vedení ze dne 08.06.2020 dotaci nedoporučila ke schválení s odůvodněním:


Zaměřením a působností se jedná o zdravotní službu, která nespadá pod rozsah dotačního
programu. Město Trutnov s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj veřejných financí
v současné době nemá k dispozici takový objem finančních prostředků, jejichž prostřednictvím
by bylo možno uspokojit všechny žadatele o dotaci. Prostředky vyhrazené v dotačním programu
byly využity na podporu jiných aktivit.

Žadatel Oblastní charita Červený Kostelec rovněž požádal o dotaci ve výši 20.000,00 Kč na částečnou
úhradu výdajů spojených s poskytováním rehabilitačních, zdravotních a odlehčovacích pobytů pro
pacienty s roztroušenou sklerózou ve středisku Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem v
roce 2020 (zejména výdaje na energie, aktivizační pomůcky apod.). Dotace byla sociální komisí a
poradou vedení doporučena ke schválení ve výši 20.000,00 Kč.
Přílohy:

-
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Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 15.06.2020

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru

