Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova
na sociální služby
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na činnost a
provoz v oblasti poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, se zřizuje v souladu se Statutem Fondu a v návaznosti na ustanovení čl. 8
odst. 2 písm. f) Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (dále
jen „obecná pravidla“), a to za účelem podpory sociálních služeb, které jsou poskytovány
občanům Holešova a jeho místních částí.
(2) Cílem Programu je nastavení transparentního rozdělování dotací z rozpočtu města
Holešova poskytovatelům sociálních služeb dle níže uvedených kritérií, přičemž
stěžejním kritériem je počet výkonů pro klienty s trvalým pobytem v Holešově.
(3) Program je poskytován formou dotace. Program se vztahuje na poskytovatele sociálních
služeb, kteří nejsou organizací zřízenou městem Holešov.
(4) Celkový objem finančních prostředků na podporu sociálních služeb v daném Programu
vychází z alokované částky schváleného rozpočtu města na daný kalendářní rok.
(5) Pokud bude součet všech finančních příspěvků dle podaných žádostí převyšovat částku
vyčleněnou městem Holešov na financování sociálních služeb, budou poskytovatelům
tyto částky poměrně kráceny stejně.
Článek 2
Podání a projednání žádosti
(1) O dotaci v tomto programu mohou požádat poskytovatelé registrovaných sociálních
služeb. Předpokladem je poskytování služeb občanům Holešova.
(2) Žádost musí být podána na předepsaném formuláři Žádost o dotaci z fondu města
Holešova na poskytování sociálních služeb a musí být doplněna přílohami, které jsou
v žádosti uvedeny.
(3) Lhůta pro podání žádosti končí 15. února příslušného kalendářního roku, v němž má být
dotace poskytnuta. Pokud připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo na den svátku, je
za poslední den této lhůty považován nejbližší následující pracovní den.
(4) Žádosti doručené po skončení lhůty pro podání žádosti nebudou hodnoceny a žadateli
nebude na základě takové žádosti poskytnuta dotace. Žadatel bude o této skutečnosti
písemně informován.
(5) Projednání včas doručených žádostí proběhne na svolané komisi pro sociální oblast za
přítomnosti starosty města a vedoucí odboru SVZ. Žádosti budou komisí posouzeny
a následně předloženy k projednání radou města a zastupitelstvem města.

Článek 3
Kritéria hodnocení žádostí
(1)

Podané žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií:
a) poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
b) „výkon“ sociální služby – žadatel poskytne do žádosti údaje jednotky konkr.
sociální služby: lůžkoden, bytoden, hodina v přímé péči nebo osobohodina,
c) „výkon“ sociální služby u občanů Holešova (podíl finanční podpory na jednotku
z ÚSC vychází z doporučující tabulky KÚ ZK platné pro kalendářní rok
předcházející doby poskytované dotace),
d) dlouhodobé působení poskytovatele na území Holešova,
e) služba slouží převážně pro občany města Holešova.

(2)

Při rozhodování o výši dotace bude dále přihlíženo k následujícím skutečnostem:
a) další dotace a nefinanční podpora poskytnuté žadateli městem Holešov,
b) kvalita předložené žádosti včetně vyplněné žádosti a povinných příloh,
c) to, zda žadatel o dotaci v předchozích letech plnil či neplnil podmínky dříve
poskytnutých dotací.
Článek 4
Uznatelné a neuznatelné náklady

(1)

Uznány budou zejména osobní a provozní náklady služby, které souvisí
s poskytováním základních činností sociální služby poskytované na území města
Holešova nebo pro občany města Holešova.

(2)

Dotace nesmí být použita na zajištění fakultativních činností dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.
(2) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální služby
byl schválen usnesením Zastupitelstva města Holešova č. 160/5/ZM/2019 ze dne
04.11.2019.
V Holešově dne 04.11.2019

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města

Milan Roubalík
místostarosta města

