DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 27.2.2017
Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb
v I. pololetí roku 2017“
Důvod předložení:
Rozdělení dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v souladu s vyhlášeným dotačním programem.
Základní fakta:
Fond sociální pomoci a prevence (FSPP) zřídilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém
zasedání dne 9. června 2008 usnesením č. 175/12/Z/2008. Fond je určen k poskytování finančních
dotací, sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost
v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území
města Uherské Hradiště.
Komise pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence byla jmenována Radou města
Uherské Hradiště, usnesením č. 40/2/RM/2014 dne 16. prosince 2014. Při svém jednání se řídí
„Pravidly pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště“, jejichž
aktuální znění nabylo účinnosti dne 6. září 2016.
Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017“ byl v souladu
s platnou legislativou vyvěšen na úřední desce, žádosti byly přijímány v období od 20. října 2016 do
19. prosince 2016. Potřebné dokumenty a informace byly žadatelům k dispozici na oficiálních
webových stránkách města.
Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 26 žádostí o dotace (17 od organizací, poskytujících
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 9 od poskytovatelů tzv.
„navazujících“ služeb). Všechny obdržené žádosti splňují předepsané náležitosti.
Celkový objem finančních prostředků požadovaných žadateli činí 1.956.800,- Kč, částka určená
k rozdělení FSPP pro I. pololetí roku 2017 je 735.000,- Kč.
Při posuzování žádostí byla brána v úvahu všechna kritéria hodnocení, stanovená ve vyhlášeném
dotačním programu.
Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků fondu navrhla komise FSPP v řadě případů
výrazné snížení požadovaných dotací.
Rada města na svém jednání dne 7.2.2017 schválila celkem 14 dotací v celkovém objemu 153.000,Kč, a to dle přílohy důvodové zprávy pod pořadovými čísly 8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-22, 24-26. Dále
Rada města (na návrh komise) zamítla 2 dotace v celkovém objemu 42.000,- Kč, a to dle přílohy
důvodové zprávy pod pořadovými čísly 1 a 23.
Současně Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celkem 10 dotací v celkovém objemu
582.000,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy pod pořadovými čísly 2-7, 9, 12, 15 a 18.

Závěr – doporučení zpracovatele:
Předložený návrh doporučujeme schválit.

Zpracoval:
Bc. Taťána Pukovcová
Odbor sociálních služeb, oddělení plánování sociálních služeb
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