Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Dotační program s názvem „Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální
oblasti“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně vyhlásil dne 9. 1. 2015 dotační
program s názvem Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti
s uzávěrkou žádostí 27. února 2015. Pro rok 2015 byly v návaznosti na Realizační
plán 2015 definovány tyto dotační priority:
a) podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve
které žijí;
b) podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených,
svépomocných sdružení pacientů (vzdělávací akce, přednášková činnost, zlepšení
informovanosti veřejnosti, laická terapie, psychosociální podpora apod.);
c) projekty, které zavádějí inovativní postupy a metody, podpora jejich pilotního
odzkoušení;
d) podpora vzniku nových aktivit, které řeší opatření obsažená v Realizačním plánu
2015.
Uzávěrka žádostí byla 27. února 2015 ve 12.00 hod. - k tomuto datu OSS MMP
obdržel 34 žádostí v celkovém objemu požadavků ve výši 2 832 144,- Kč – přičemž
objem prostředků určených k rozdělení je v celkové výši 500 000,- Kč. U všech
žádostí byla provedena předběžná kontrola, po formální stránce byly zjištěny jen
drobné nedostatky či nepřesnosti. Organizace Občanské sdružení Tak pojď s náma,
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje, MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.,
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, MOTÝL o. s., Senior fitnes občanské
sdružení nedodaly žádosti v elektronické podobě. Všechny žádosti jsou detailně
popsány v jednotlivých důvodových zprávách č. 1 – 34.
Dne 20. února 2015, s výjimkou § 10d, který nabývá účinnosti dnem 1. července
2015, nabyl účinnosti zákon 24/2015, kterým se novelizuje zákon 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 24/2015 Sb. výrazným způsobem upravuje proces poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí.
Již tyto dotace by měla Komise pro sociální věci a zdraví občanů RMP (dále KSVZO
RMP), jako poradní orgán Rady města Plzně, posuzovat podle stanovených kritérií.
Odbor sociálních služeb MMP zpracoval systém hodnocení dotací, včetně kritérií,
který předložil členům komise. Při zpracovávání systému hodnocení OSS MMP
vycházel z dosavadní praxe a zkušeností.

1

V rámci jednání komise dne 25. 3. 2015 nebyla však hodnotící kritéria vůbec
projednána – členové komise diskutovali různá právní stanoviska k problematice
novely zákona 250/2000 Sb. a shodli se v názoru, že k hodnocení dotací budou
přistupovat dle předešlé praxe – vyjadřováním se k jednotlivým žádostem
a následně hlasováním o podpoře či nepodpoře kolektivně rozhodnout.
Členové komise se jednotlivě vyjadřovali k předloženým žádostem. Hlasováním
rozhodli o podpoře či nepodpoře jednotlivých projektů a o důvodech krácení
dotací a neposkytnutí dotací – viz níže:

Doporučení KSVZO RMP: Zkrátit u jednotlivých žadatelů výši požadované dotace
z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků schválených v rozpočtu OSS
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MMP pro rok 2015 na podporu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální
oblasti a neposkytnout dotace konkrétním žadatelům z důvodu, že ostatní doporučené
projekty lépe vyhověly podstatě vyhlášeného dotačního titulu.
3. Předpokládaný cílový stav
1. S úspěšnými žadateli uzavřít veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě
poskytnout dotaci.
2. Vyrozumět neúspěšné žadatele.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finanční nároky a možnosti finančního krytí
Poskytnutí dotací bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok
2015 – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům - Sociální služby a ostatní
služby a činnosti v sociální oblasti v celkové výši 500 000,- Kč.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz ukládací část.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 11. prosince 2014.
Usnesení KSVZO RMP č. 5/15 ze dne 25. 3. 2015.
Usnesení RMP č. 507 ze dne 30 dubna 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Všichni žadatelé byli prověřeni, zda nemají závazky či pohledávky vůči městu Plzni
a lze konstatovat, že žádná organizace nemá žádné závazky či pohledávky vůči městu
po lhůtě splatnosti.
10. Přílohy
Nejsou.
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