4.1
MĚSTO ČELÁKOVICE

V Čelákovicích dne 23. 4. 2019

Zastupitelstvo města Čelákovic
Podkladový materiál předkládá

Podkladový materiál zpracovala

………………………………………………
Nikola Ottl, místostarostka II

………………………………………………
Šárka Lindová, DiS, referent OOZ

MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019
Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb –
Semiramis, z.ú.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic
SML/2019/078
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické
služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za
účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.
Město Čelákovice se vyznačuje otevřenou drogovou scénou. Služby ve městě
Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 13:00 do 16:00
hodin. Klientům poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby
směřované k ochraně veřejného zdraví také prostředkem k navázání kontaktu
s uživateli drog. Dále nejčastěji poskytují sociální poradenství ohledně problematiky
nezaměstnanosti a bydlení a předléčebné poradenství, kdy se snaží motivovat klienty
k léčbě závislostí. V případě potřeby poskytují klientům asistenci do potřebných
institucí a možnost, v případě potřeby, testování na infekční choroby.
Požadovaná částka: 65 000 Kč
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.3 ze dne
19. 3. 2019 poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč.
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MĚSTO ČELÁKOVICE
VZTAH K ROZPOČTU
§ 3541, pol. 5229
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ
usnesení Rady města č. 6/2019/5.3 ze dne 19. 3. 2019
PŘÍLOHA
1) VPS SML/2019/078
2) Zpráva o činnosti za rok 2018
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města
4.1.1 rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, o poskytnutí dotace ve
výši 55 000 Kč organizaci Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk.
4.1.2 schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy
a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic
SML/2019/078 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací
Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem.

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
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