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Předmět zprávy

Revize programových a individuálních dotací města Prachatice

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) pověřuje

po projednání a hlasování XXX XXX sestavením a vedením pracovní skupiny v rámci realizace revize programových 
a individuálních dotací města Prachatice dle důvodové zprávy, a to tak, aby se tento výsledek implementoval v 
rámci pravidel pro dotace města Prachatice v roce 2020.

Důvodová zpráva

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je nutné distribuovat finanční 
prostředky z rozpočtu města formou programové nebo individuální dotace (dále pouze dotace).
 
Dotace by tedy samozřejmě měly být koncipovány tak, aby nenarušily standardní zvyklosti, ale zároveň kopírovaly 
literu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Prostřednictvím dostupných finančních prostředků z rozpočtu města Prachatice jsou formou dotací podporovány 
jednorázové akce i celoroční programy, které nejen přispívají významnou měrou ke zvyšování životního standardu 
obyvatel města, ale rovněž město Prachatice reprezentují nebo se věnují žádoucí činnosti v oblasti sportovních, 
kulturních a jiných zájmových aktivit.
 
Účelem těchto dotací by měl být především:
v oblasti sportu
∙ rozvoj sportovních aktivit
∙ pravidelnou činnost sportovních a tělovýchovných organizací
∙ sportovní aktivity pro sportovce s handicapem
∙ jednorázové sportovní akce
∙ sportovní reprezentaci města
∙ inovativní přístupy ke sportovním aktivitám dětí a mládeže
∙ nové žádoucí sportovní činnosti 
v oblasti kultury a volnočasových aktivit  



∙ rozvoj kulturní a zájmové činnosti v oblastech potřebných a žádoucích pro obyvatele města (hudba, tanec, 
divadlo, folklor, film, fotografie, umělecká řemesla, publikační činnost, výtvarné umění, výstavy, kulturní 
činnosti osob se zdravotním postižením a jiné volnočasové aktivity)

∙ kulturní a zájmovou výchovu dětí a mládeže
∙ rozvoj místních kulturních tradic
∙ jednorázové zájmové či kulturní akce
∙ činnost zájmových spolků
∙ aktivity kulturního či zájmového charakteru vedoucí k pozitivní propagaci města
V oblasti sociální by mělo docházet k podpoře kvalitních sociálních služeb, které respektují a podporují 
plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb zřizovaných dle zákona 108/2006 Sb., 
jejichž snahou je umožnit lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodů věku, zdravotního či 
sociálního znevýhodnění stát se (anebo zůstat) rovnocenným členem společnosti a současně předcházet 
možnostem se do nepříznivé sociální situace dostat a vyhnout se tak potencionální sociální exkluzi.Programové 
dotace musí zároveň respektovat nutnostkomplexního přístupu v sociální oblasti a reflektovat potřebnost 
provázanosti se službami navazujícími na služby sociální zřizované dle zákona 108/2006 Sb. Primárním cílem 
programové dotace by tedy mělo být zachování stávajícího rozsahu poskytovaných služeb a rozvoj služeb 
definovaných na poli Priorit v sociální oblasti v rámci města Prachatice. Zejména by se mělo jednat o:
∙ služby zaměřují se na podporu rodin
∙ péči o osoby se zdravotním postižením
∙ kvalitní volnočasové aktivity pro seniory
∙ poradenství v oblasti rodinných vztahů
∙ poradenství v oblasti dluhové a finanční gramotnosti
∙ předcházení zneužívání omamných a psychotropních látekNa základě výše uvedeného by mělo dojít k revizi 

programových i individuálních dotací města Prachatice zaměřujících se zejména na:
1. přesnou definici a stanovení kritérií pro jednotlivé programové dotace na poli hodnocení žádosti dle § 10c, 

odst. 2, písm. g zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2. definici způsobu ustanovení kompetentní hodnotící komise ke každé jednotlivé programové dotaci
3. metodiku hodnocení žádostí dle daných kritérií pro jednotlivé dotace
4. možnost vytvoření programové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.
5. tvorbu jednoduché IT aplikace pro podání žádosti zjednodušující samotné podání, činnost administrátora a 

distribuci případným hodnotitelům k případnému online hodnocení (nutná součinnost s IT pracovníky)
6. potřebnost individuálních dotací, jejichž výše v roce 2018 dosáhla 4 064 796 Kč (tedy téměř dvojnásobek 

programových dotací), a potenciál jejich implementace do programových dotací včetně jasně specifikovaných 
pravidel podmínek pro případné udělení individuální dotace

7. reflexi institutu veřejné podporyTiming:Do 08/2019     příprava pravidel a hodnocení, revize, doplnění do 
10/2019Do 11/2019     schválení v ZM (vč. provozu zkušební verze software k odstranění případných 
nedostatků)

 
Do 06/2019     stanovení pracovní skupiny
Do 08/2019     příprava pravidel a hodnocení, revize, doplnění do 10/2019
Do 10/2019     příprava software (online žádost a její podání)
Do 11/2019     schválení v ZM (vč. provozu zkušební verze software k odstranění případných nedostatků)
 
Zastupitelé Mgr. Júsuf Traore, RNDr. Růžena Štemberková, Michal Piloušek a Mgr. Zdeněk Krejsa současně přislíbili 
aktivní účast realizace této revize.
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