Město Pohořelice, IČO: 00283509

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu
„Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021“
Článek I.
1. Dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice pro rok 2021 je vyhlašován
městem Pohořelice v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:
- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech),
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole),
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
sociálních službách),
- Rozhodnutí EK ze dne 20.12.2011 č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu,
- Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022,
- Podoba minimální sítě sociálních služeb ORP Pohořelice pro rok 2021 (schváleno ZM
13.5.2020, usnesení č.22/XVII/20).
2. Město Pohořelice může, na základě § 105 zákona o sociálních službách, poskytnout ze svého
rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.
3. Výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu vyčleněna v rozpočtu města
Pohořelice na rok 2021 činí 718.952,- Kč.
4. Na dotaci není právní nárok.
5. Účel, na který lze finanční prostředky z dotačního programu poskytnout, je úhrada nákladů
souvisejících s poskytováním základních činností pro daný druh sociální služby stanovených zákonem
o sociálních službách.
Článek II
1. Okruh způsobilých žadatelů – žádost o dotaci mohou v rámci programu podat a dotaci lze
poskytnout poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsání v registru poskytovatelů sociálních
služeb podle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách. Podmínkou pro poskytnutí je pověření
žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském
kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální
sítě sociálních služeb ORP Pohořelice.
2. Dotace nemůže být poskytnuta těmto osobám:
a) fyzickým a právnickým osobám, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo proti kterému
bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení,
b) majícím v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) politickým stranám a hnutím,
d) právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je poskytovatel,
e) fyzickým a právnickým osobám majícím dluh či jiné nesplněné závazky vůči městu Pohořelice
a jím zřizovaným či zakládaným organizacím.
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Splnění těchto podmínek žadatel doloží čestným prohlášením (Příloha č. 7 Žádosti o dotaci).
3. Žádosti o dotaci včetně příloh (dále jen Žádost) se podávají od 10.-21.5.2021. Žádosti podané po
tomto termínu nebudou do dotačního řízení zařazeny.
5. Výše podílu obcí na spolufinancování sociálních služeb (z maximálních celkových nákladů na rok
2021 propočítaných Jihomoravským krajem):
-

služby sociální prevence: 20 % (domy na půl cesty, kontaktní centra, raná péče)
služby sociální prevence: 30% sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby
se zdravotním postižením)
odborné sociální poradenství: 20 %,
služby sociální péče (mimo pečovatelskou službu): 8% (denní stacionáře, odlehčovací služba)
služby sociální péče: 22% (pečovatelská služba).

6. Dotaci nelze použít na tyto náklady (resp. výdaje): na úhradu nákladů na nákup nemovitostí, na
potraviny a pohoštění, na dary, na dárkové a podobné poukazy, na stravenky, zábavní pyrotechniku,
pojištění, na zahraniční cesty a s nimi spojené náklady, na členské příspěvky, na pokuty a jiné sankce,
na úroky z úvěrů a půjček a na úhradu poplatků spojených s vedením bankovního účtu.
Článek III.
1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost musí být vyplněna na formuláři
zveřejněném na webových stránkách města Pohořelice http://www.pohorelice.cz/dokumenty-aformulare-fo. Žádost musí být podána v listinné podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Pohořelice nebo se zasílá poštou nejpozději v den uzávěrky (rozhoduje razítko podatelny nebo podací
pošty). Žádosti doručené po datu uzávěrky se žadateli nevrací, nebudou posuzovány. Žadatel bude o
této skutečnosti informován administrátorem.
2. Žadatel předkládá:
a) žádost,
b) přílohy žádosti uvedené ve formuláři žádosti,
c) pověření k poskytování služeb hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském
kraji,
d) čestné prohlášení (Článek III. bod 2).
3. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje Zastupitelstvo města Pohořelice. Stanovisko pro orgány
města zpracovává Komise sociální a zdravotní (dále jen pracovní komise). Pracovní komise hodnotí
soulad s min. sítí ORP Pohořelice, cílovou skupinu, jedinečnost projektu ve vztahu k cílové skupině,
k zastoupení v rámci území a k poskytované službě, účelnost, hospodárnost a efektivitu nákladů
služby uvedených v položkovém rozpočtu, úplnost předložené žádosti o dotaci, příloh, pověření a
čestného prohlášení.
4. Administrátorem dotačního programu je Odbor finanční Městského úřadu Pohořelice, který
zajišťuje koordinaci a realizaci dotačního programu. Kontaktní osoba: Ing. Lenka Forýtková, tel.:
519301393, e-mail: lenka.forytkova@pohorelice.cz.
5. Oznámení o výsledcích dotačního řízení bude žadatelům zasláno nejpozději do 30 dnů po
rozhodnutí o dotaci příslušnými orgány města Pohořelice.
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Článek IV.
Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území
ORP Pohořelice pro rok 2021“ bude zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový přístup nejpozději
30 dnů před počátkem lhůty dle Článku II., bod 3.
Poskytnutá dotace nesmí být v průběhu realizace převedena na jiného nositele projektu bez souhlasu
poskytovatele.
Město Pohořelice žadatelům nehradí náklady spojené s vypracováním a podáním žádosti o dotaci.
Seznam příloh:
- žádost o dotaci,
- přílohy žádosti o dotaci, uvedené ve formuláři žádosti,
- vzor veřejnoprávní smlouvy.
Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území
ORP Pohořelice pro rok 2021“ byl schválen na jednání ZM dne 7.4.2021, usnesení č. 18/XXIV/21.
.
V Pohořelicích dne 7.4.2021

Bc. Miroslav Novák, DiS.,v.r.
starosta města

