Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Dotační program s názvem „Služby a činnosti v sociální oblasti“ pro rok 2017.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně vyhlásil dne 20. 1. 2017 dotační program na
rok 2017 - „Služby a činnosti v sociální oblasti“. Tento dotační program vznikl spojením
dvou dřívějších dotačních programů: Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální
oblasti a Aktivity prorodinné politiky. Dotační program byl vypsán na následující dotační
priority:
a) dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
c) aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
d) celoživotní učení a vzdělávání seniorů;
e) osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
f) podpora organizací sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
g) zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
h) preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny.
Uzávěrka žádostí výše uvedeného dotačního programu byla stanovena na 1. března 2017.
K tomuto datu obdržel OSS MMP celkem 27 projektových žádostí v souhrnném požadavku
1 849 306 Kč. Objem prostředků určených pro tento dotační program činí 1 100 000 Kč.
U všech žádostí byla OSS MMP provedena předběžná kontrola dle směrnice
QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, v rámci které bylo
zjištěno, že dvě žádosti obsahovaly formální nedostatky: organizace FESTINA LENTE o. s.
uvedla do žádosti špatné IČ a organizace MáTA pro rodinu, z. s. žádala o částku 120 000 Kč,
přičemž maximální částka žádosti pro tento dotační program byla 100 000 Kč.
Všechny předložené žádosti o poskytnutí dotace jsou souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - všechny žádosti byly
zkontrolovány, jsou úplné, obsahují požadované informace a jsou uloženy u předkladatele.
Všechny žádosti byly předloženy k posouzení KSVZO RMP na jednání dne 22. března 2017.
Na základě kritérií (příloha č. 2) a hlasování členů komise bylo sestaveno doporučení KSVZO
RMP – příloha č. 1. Všechny žádosti jsou detailně popsány v jednotlivých důvodových
zprávách č. 1 – 22. Návrh usnesení je zpracován dle doporučení KSVZO RMP a následně Rady
města Plzně ze dne 6. 4. 2017.
3. Předpokládaný cílový stav:
S úspěšnými žadateli uzavřít veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnout dotaci.
Písemně vyrozumět neúspěšné žadatele v dotačním programu a žadatele, u kterých došlo ke
krácení dotace.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení.
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Poskytnutí dotací bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2017 – provozní
transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. prosince 2016.
Usnesení RMP č. 34 ze dne 19. ledna 2017.
Usnesení RMP č. 358 ze dne 6. dubna 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
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:
Příloha č. 1 - Usnesení KSVZO RMP č. 3/17 ze dne 22. března 2017.
Příloha č. 2 – Podmínky dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“.
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