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       V Čelákovicích dne 21. 11. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta  

 
 

……………………………………………… 
Radka Körnerová, 

vedoucí odboru pro občanské záležitosti 
 
 
MATERIÁL Č. 3.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 2/2022 DNE 7. 12. 2022 
 
 
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2023 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se 
mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela RPÚR se týkala obecně 
poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je 
možno dotaci poskytnout a podle kterého jsou definovány dotace jako programové 
(účel určuje poskytovatel v programu) nebo individuální (účel určuje žadatel 
v žádosti).    
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 je zaměřen na 
podporu celoroční činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti 
podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu 
cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji komplexní sítě poskytovatelů 
sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují 
registrované sociální služby pro občany města Čelákovic, a to jak na jeho území, tak 
i mimo něj, vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti 
dle dotačního programu města bude posuzovat Komise pro bytové a sociální 
záležitosti. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2/2022/3.3 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

3.3 
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VZTAH K ROZPOČTU 
Par. 4351, pol. 5222 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.3 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Program pro 
poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023, 
za předpokladu schválení rozpočtu pro rok 2023. 
 
PŘÍLOHY 
 

• Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních 
služeb v roce 2023 

 
 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 

……………………………………………… 
Radka Körnerová, 

vedoucí odboru pro občanské záležitosti 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka, 

právník městského úřadu 
 


