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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. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č.12/2020 DNE 6. 5. 2020 
 
Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Fokus 
Praha, z.ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2020/288 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA  
 
Účelem projektu je udržovat a rozvíjet poskytování sociálních služeb pro dlouhodobě 
duševně nemocné klienty. Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním 
onemocněním naplnit jejich potřeby, zprostředkovat jim odborné i veřejné služby „na 
míru“ a tyto služby koordinovat ve prospěch klienta a s ohledem na jeho měnící se 
životní situaci. Součástí podpory je pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, dovedného 
zacházení s nemocí, podpora uživatele ve schopnosti využít dostupné, vlastní nebo 
veřejné zdroje, navazování vztahů atp. Cílem je, aby klient žil co nejvíce samostatným, 
důstojným a spokojeným životem. Služba pomáhá zejména v domácím prostředí, 
dlouhodobě a ve všech životních okolností klientů. Snaží se, aby od nich klient 
odcházel vyrovnanější, silnější a aby byl lépe vybavený na praktický život. 
 
Požadovaná částka: 50 000 Kč 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 8/2020/5.6 ze dne 
31. 3. 2020 poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
§ 4351 pol. 5222 
 

4.5 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
usnesení Rady města č. 8/2020/5.6 ze dne 31. 3. 2020 
 
  
PŘÍLOHA 
 

1) VPS SML/2020/288 
2) Zpráva o činnosti za rok 2019 

 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
 
4.5.1 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 
50 000 Kč organizaci Fokus Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8. 
 
4.5.2 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/2020/288 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Fokus 
Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8, 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 

 
 


