MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

7

Předkládá:

Juračka Vladimír, 1. místostarosta města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí

Zpracoval:

Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Název bodu:

Granty a příspěvky v sociálně-zdravotní oblasti 2019

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2019 v oblasti sociálně-zdravotní nad 50 tis.
Kč včetně, dle Grantového programu Hranic QI 61-01-10 a Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města Hranic QI 61-01-09 městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené
výši a za účelem tak, jak je uvedeno v upravené důvodové zprávě a v tabulkách, které tvoří
přílohy č. 1 a 2
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová
2. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a
příspěvků na rok 2019 nad 50 tis. Kč včetně v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu
1. tohoto usnesení
T: 25. 04. 2019
O: M. Pešanová

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 256/2019 - RM 6 ze dne 26. 2. 2019

Důvodová zpráva:
Dle Grantového programu města Hranic a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města Hranic posoudila dne 30. 01. 2019 komise pro sociální věci a byty splnění formálních
kritérií, vhodnost a účelnost projektů v dané oblasti a navrhla Radě města Hranic rozdělení
částek určených na granty a příspěvky v rozpočtu města Hranic na rok 2019.
Odbor sociálních věcí obdržel pro oblast sociálně-zdravotní 7 žádostí o příspěvek na
celoroční činnost s celkovou požadovanou částkou 452 500 Kč, přičemž pro rok 2019 je v
rozpočtu města určena na příspěvky částka 280 000 Kč a 14 žádostí o grant s celkovou
požadovanou částkou 408 760Kč, kdy k rozdělení je pouze 270 000 Kč.
V přiložených tabulkách (viz. příloha č. 1 a 2) je uveden návrh komise na rozdělení
finančních příspěvků, se stručnou charakteristikou projektů a činností a výší požadovaných
grantů a příspěvků. Dle zákona č. 250/2000 Sb., je nutné, aby v případě poskytnutí nulové
nebo menší částky než požaduje žadatel, bylo toto zdůvodněno. Žádosti s nulovým návrhem
jsou v tabulkách označeny šedě, přičemž odůvodnění komise je uvedeno pod jednotlivými
tabulkami. Důvodem poskytnutí nižších částek, než které byly organizacemi požadovány, je
nedostatek finančních prostředků, které byly vyhrazeny z rozpočtu města na jednotlivé
dotační oblasti.
Dle Grantového programu města Hranic a Zásad pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
mohou žádat o poskytnutí dotace pouze ti žadatelé, kteří mají splněny závazky vůči městu
Hranice z minulých let, hlavně pak vyúčtované dotace z minulých let.
Všichni žadatelé o dotace řádně vyúčtovali dotace poskytnuté v předchozích letech.
Ad 1).
U žádostí o dotaci do 50 000 Kč včetně, v jednotlivých případech, spolkům, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí, pak rozhodnutí o této dotaci náleží do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce
podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.
Ad 2).
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci náleží
podle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Dále
podle písm. j) téhož § je v pravomoci zastupitelstva města uzavření smlouvy o takto
poskytnuté dotaci včetně schválené účelové vázanosti poskytovaných prostředků.
STANOVISKO KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A BYTY
Komise při svém hodnocení jednoznačně preferuje a navrhuje podporu organizacím,
realizujícím konkrétní činnost na Hranicku a těm, které mají dopad právě na občany našeho
regionu.
STANOVISKO ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Odbor sociálních věcí podporuje stanovisko a návrh komise na rozdělení finančních
prostředků v oblasti grantů a příspěvků pro rok 2019.
Rada města Hranic po projednání:
1.
Schvaluje
poskytnutí dotací – příspěvků a grantů – na rok 2019 v sociálně-zdravotní oblasti do 50 tis.
Kč., dle Grantového programu Hranice QI 61-01-10 a Zásad pro poskytování příspěvků z
rozpočtu města Hranic QI 61-01-09 městem Hranice pro jednotlivé žadatele, v uvedené výši
a za účelem tak, jak je uvedeno důvodové zprávě a v tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 a 2.
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Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Příloha č. 1 - Granty v sociálně-zdravotní oblasti 2019.pdf
Příloha č. 2 - Příspěvky v sociálně-zdravotní oblasti 2019.pdf
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