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    V Čelákovicích dne 27. 4. 2020 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………
… 

Ing. Petr Studnička, PhD.,  
místostarosta I 

 
……………………………………………

… 
Radka Körnerová, vedoucí OOZ 

 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2020 DNE 6. 5. 2020 
 
Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Rodinné 
centrum Routa, z.s. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2020/278 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA  
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí podporu rodinám s dětmi, které 
se ocitly v těžké situaci nebo prochází náročným obdobím. Pomáhá rodinám 
zorientovat se v situaci a podporuje je při jejich řešení. Cílem služby je posílit, 
s největší možnou mírou samostatnosti, kompetence rodin, které se ocitly v obtížné 
situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. 
 
Požadovaná částka: 75 000 Kč 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 8/2020/5.2 dne 31. 
3. 2020 poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
§ 4351 pol. 5222 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
usnesení Rady města č. 8/2020/5.2 ze dne 31. 3. 2020 
 
 

4.1 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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PŘÍLOHA 
 

1) VPS SML/2020/278 
2) Zpráva o činnosti za rok 2019 

 
 
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 2020, o poskytnutí dotace ve výši 
75 000 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 
250 88 Čelákovice. 
 
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/2020/278 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, 
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 

 
 


