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Dotace na podporu sociálních služeb
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ZPRÁVA:

Rada města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/46/2020 - 40. RM ze dne 29.01.2020, schválila 
výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro 
poskytovatele sociálních služeb, v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel stanovený zvláštním 
právním předpisem, tj. jedná se o dotace poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost 
je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad 
Labem (dále jen „plán“) na období 2020 – 2022, jejichž poskytování je v souladu s prioritami plánu, a 
jsou určeny především pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež 
ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či se 
zdravotním postižením, osoby v krizi a osoby bez přístřeší. Dotace jsou určeny na služby, které jsou 
poskytovány především ve prospěch občanů města a přispívají ke zlepšení a zkvalitnění života občanů. 
Prioritou jsou služby lokálního charakteru, v terénní formě. Lhůta pro podávání žádostí byla od 
30.01.2020 do 13.02.2020. V dané lhůtě podalo 7 poskytovatelů 18 žádostí na různé typy sociálních 
služeb, všechny žádosti splnily stanovené podmínky. Celkový požadavek je 2.310.000 Kč, v rozpočtu 
města je na tento účel schváleno 1.700.000 Kč. Návrhy dotací byly vypočteny dle stanovených kritérií, 
celková výše na základě propočtu návrhu dotací činí 1.647.000 Kč. Žádná s žádostí nedosáhla na 100 % 
svého požadavku.
Jednotlivé propočty dotací jsou uvedeny v příloze č. 1, list zhodnocení, sloupec S. Dle výzvy může být 
na jednotlivou službu poskytnuto: min. výše poskytnuté dotace na službu: 5.000 Kč, max. výše 
poskytnuté dotace na službu: 200.000 Kč.

Rada města usnesením č. R/90/2020 - 42. RM ze dne 26.02.2020:
4. schvaluje
4.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, 
Procházkova 818, Trutnov - odborné sociální poradenství 18.000 Kč, Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 
406/20, Liberec - raná péče 19.200 Kč, Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, Hradec 
Králové - raná péče 48.000 Kč, Život Hradec Králové, o. p. s., Tř. E. Beneše 1747, Hradec Králové - 
tísňová péče 48.100 Kč,
4.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 4.1. tohoto usnesení: č. ŠKS/SMDO-2020/0172, 
ŠKS/SMDO-2020/0175, ŠKS/SMDO-2020/0171, ŠKS/SMDO-2020/0170 a pověřuje starostu města 
jejich podpisem,
5. ukládá vedoucí ŠKS
5.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 4.2. tohoto usnesení k podpisu,
Termín: 17.03.2020
6. doporučuje zastupitelstvu města
6.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. 
května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním postižením 54.000 Kč, 
odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 60.000 Kč, Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad 
Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba 160.000 Kč, denní 
stacionář 120.000 Kč, domov pro seniory 120.000 Kč, domov se zvláštním režimem 104.000 Kč, 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov - sociální rehabilitace 58.400 
Kč, kontaktní centrum 50.400 Kč, Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem - 
sociální rehabilitace 72.000 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad 



Labem - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 160.000 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 160.000 Kč, odborné sociální poradenství 75.000 Kč, osobní asistence 160.000 Kč, sociálně - 
terapeutické dílny 160.000 Kč,
6.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO-2020/0163, ŠKS/SMDO-2020/0162, ŠKS/SMDO-2020/0159, 
ŠKS/SMDO-2020/0161, ŠKS/SMDO-2020/0160, ŠKS/SMDO-2020/0158, ŠKS/SMDO-2020/0174, 
ŠKS/SMDO-2020/0173, ŠKS/SMDO-2020/0169, ŠKS/SMDO-2020/0164, ŠKS/SMDO-2020/0165, 
ŠKS/SMDO-2020/0166, ŠKS/SMDO-2020/0167, ŠKS/SMDO-2020/0168 v souladu s bodem 6.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem,
7. ukládá vedoucí ŠKS
7.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 6.2. tohoto usnesení k podpisu.
Termín: 31.03.2020

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 2. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 28, kryto: ANO, částka: 1.700.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. 
května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním postižením 
54.000 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 60.000 Kč, Diakonie ČCE – středisko 
ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem - 
pečovatelská služba 160.000 Kč, denní stacionář 120.000 Kč, domov pro seniory 120.000 
Kč, domov se zvláštním režimem 104.000 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 
Trutnov, Procházkova 818, Trutnov - sociální rehabilitace 58.400 Kč, kontaktní centrum 
50.400 Kč, Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem - sociální 
rehabilitace 72.000 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 160.000 Kč, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, odborné sociální poradenství 75.000 
Kč, osobní asistence 160.000 Kč, sociálně - terapeutické dílny 160.000 Kč, 

1.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2020/0163, ŠKS/SMDO-2020/0162, ŠKS/SMDO-2020/0159, 
ŠKS/SMDO-2020/0161, ŠKS/SMDO-2020/0160, ŠKS/SMDO-2020/0158, 
ŠKS/SMDO-2020/0174, ŠKS/SMDO-2020/0173, ŠKS/SMDO-2020/0169, 
ŠKS/SMDO-2020/0164, ŠKS/SMDO-2020/0165, ŠKS/SMDO-2020/0166, 
ŠKS/SMDO-2020/0167, ŠKS/SMDO-2020/0168 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - vyhodnocení dotací dle kritérií

Příloha č. 2 - smlouvy nad 50.000 Kč dle bodu 1.2.

ZPRACOVAL: Pištorová Kateřina


