Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2021
a)

Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2021 (dále jen Program) vyhlašuje
Městský úřad v Železném Brodě za účelem podpory sociálních služeb a terénních programů na
území města Železný Brod.

b)

Důvodem pro podporu účelů stanovených v bodě a) tohoto Programu je poskytnutí finančních
prostředků speciálně vyčleněných pro tyto účely v rozpočtu města tak, aby mohla být
podporována oblast sociální prevence, jako je: podpora rodin s dětmi – sociálně aktivizační
služby, podpora aktivit směřujících ke zlepšení života osob s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů, podpora aktivit směřujících ke
zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci.

c)

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Železný Brod
na podporu účelů v bodě a) tohoto Programu je pro rok 2021 ve výši 125 000 Kč.

d)

Dotace se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využita v rámci příslušného
roku a pouze na účel, na který byla přidělena. Opakované žádosti na stejný účel nejsou
v kalendářním roce přípustné.

e)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout částku 25 000 Kč pro jednoho
žadatele. Jeden žadatel smí předložit pouze jednu žádost o dotaci. Minimální výše dotace
v jednotlivém případě musí činit nejméně 3 000 Kč.

f)

Paušální výdaje (poštovné, drobný kancelářský materiál, cestovné) mohou činit maximálně 10%
z poskytnuté částky dotace. Finanční prostředky nelze použít na potraviny nebo nápoje v jakékoli
formě – např. na občerstvení, na odměny, na dárkové balíčky apod. Jízdné lze čerpat z této
dotace v neomezené výši pouze na použití prostředků veřejné hromadné dopravy (vlak, autobus,
místní hromadná doprava, metro, letadlo – doklady ve formě jízdenek nebo faktury).

g)

Podmínkou získání dotace je zajištění finanční spoluúčasti ze strany žadatele a to minimálně ve
výši 20% z celkových nákladů projektu. Žadatel tak vždy žádá o dotaci ve výši maximálně 80%
z celkových nákladů projektu. Plnou, případně upravenou výši dotace schvaluje nebo zamítá
Rada města nebo Zastupitelstvo města podle funkční příslušnosti vzhledem k výši finanční
částky.

h)

V případě vykázaného nižšího podílu příjemce, než je stanovený povinný podíl financování ze
zdrojů jiných než z Programu podpory sociálních služeb, musí příjemce finanční prostředky
poměrně připadající na překročený podíl dotace od Města Železný Brod v rámci vyúčtování
dotace vrátit městu, tj. na jeho účet do termínu stanoveného smlouvou.

i)

Žadatel o dotaci musí být registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a musí poskytovat sociální služby, které jsou v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb Železnobrodska a služby s ním související, musí územně
působit (poskytovat služby) na území města Železný Brod. Příslušnou a zcela vyplněnou žádost
musí podat v daném termínu.

j)

Lhůtou pro podání žádosti z tohoto Programu je pro rok 2020 termín:
26. 4. 2021 - 10. 5. 2021 (do 12 hodin)

k)

Žádost se podává na předepsaném formuláři Města Železný Brod „Žádost o dotaci“,
formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MÚ Železný Brod www.zeleznybrod.cz,
odkaz Občan, soubor Dokumenty a následně Formuláře nebo na podatelně MÚ Železný
Brod. Žádost je nutno podat do stanoveného data a hodiny elektronicky na adresu:
podatelna@zelbrod.cz nebo osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Město Železný Brod,
podatelna, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod (rozhodující pro přijetí žádosti je nikoli
datum a hodina odeslání, ale datum a hodina přijetí na podatelně).

l)

Kritéria pro hodnocení žádosti z tohoto Programu jsou:
o Posouzení z hlediska přínosu pro město (potřebnost služby).
o Posouzení přínosu pro cílovou skupinu.
o Posouzení z hlediska hodnocení žadatele (historie jeho činnosti, zkušenosti, typ poskytované
služby).
o Posouzení žádosti z hlediska souladu s Komunitním plánem Železnobrodska.
o Vlastní náklady žadatele na realizaci samotného obsahu žádosti.
o Jiná pomoc města žadateli v rámci jeho činnosti, výše a četnost poskytnutých městských
dotací v uplynulých letech.

m) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje s ohledem na lhůty pro podání žádosti do 1. 7.
2021. Na dotaci není právní nárok.
n)

Podmínky pro poskytnutí dotace:
o Žadateli lze poskytnout dotaci na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace
pouze prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
o Žadatel je povinen poskytnout všechny požadované údaje vyplývající z bodu l) v samotné
žádosti nebo v příloze k žádosti.
o Žadatel se zavazuje, že přidělené finanční prostředky z dotace nebudou použity na nákup,
výstavbu, úpravu, revize či rozšíření majetku, ve kterém má jakýkoli podíl třetí osoba.
Finanční prostředky tak lze použít pouze na majetek Města Železný Brod a majetek žadatele.
o Žadatel se zavazuje uvést podporu Města Železný Brod na podporovaných sociálněspolečenských akcích doloženou fotografiemi nebo je povinen tuto podporu deklarovat ve
formě zprávy v městském Zpravodaji.

o)

Tento Program je vydán dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Železný Brod č. 15/18Z/2021 ze dne 22. 3. 2021.

Mgr. František Lufinka
starosta města

