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Předložení materiálu uloženo:       
 
Přílohy:  
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov  

 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Dotační statut města Turnov 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

       
Projednáno v: Radě města Turnov dne 31. 5. 2018 

 
Vztah k rozpočtu města: Výdaj 50 000 Kč z rozpočtu města  

 
Zdůvodnění a vysvětlení:  
 
Vážení členové Zastupitelstva města, 
 
předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Most k naději, z. s. ve výši 50 000 Kč. Dotace má 
být určena na podporu poskytovaných sociálních služeb žadatele. 
 

Most k naději, z. s. je spolek poskytující terénní program ke zmírnění zdravotního a sociálního 
poškození uživatelů nelegálních návykových látek na území Libereckého kraje. Terénní program 
motivuje uživatele drog k pozitivní změně životního stylu, k bezpečnějšímu chování a k léčbě závislosti. 
V rámci terénního programu poskytuje spolek informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství. 
Město Turnov v posledních letech pravidelně finančně přispívá ze svého rozpočtu na činnost tohoto 
spolku, a to v rámci dotačního programu určeného na podporu sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (např. v roce 2017 – 100 tis. Kč a v 
roce 2016 – 80 tis. Kč). Závěrečná vyúčtování dotace byla vždy předložena v souladu s Dotačním 
statutem města Turnov a pravidly pro danou oblast.  
 
V roce 2018 byl dotační program na podporu sociální služeb zveřejněn dne 15. 1. 2018, žádosti o dotace 
byly přijímány v termínu od 15. 2. 2018 do 05. 3. 2018, Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o 
rozdělení dotací na jednání dne 22. 3. 2018 a rozdělilo mezi žadatele o dotaci celkem 957 000 Kč (z 
toho 485 000 Kč na sociální oblast a 472 000 Kč na sociální služby). Správce dotačního programu (odbor 
sociálních věcí) elektronicky informoval spolek Most k naději, z. s. o vyhlášení dotačního programu a o 
termínu k předkládání žádostí o dotaci. 
V letošním roce spolek nepodal žádost o dotaci v rámci výše uvedeného dotačního programu z důvodu 
opomenutí termínu výzvy města Turnov k předkládání žádostí o dotaci. Vysvětlení důvodu nepodání 
žádosti v rámci dotačního programu je součástí žádosti o individuální dotaci, která je přílohou tohoto 
materiálu. Žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov žádá spolek o finanční příspěvek na 
podporu svých sociálních služeb ve výši 50 000 Kč. Dotace by měla být využita na podporu terénního 
programu pro lidi ohrožené drogou (tj. konkrétně na mzdové náklady, zdravotnický materiál, PHM, 



DDHM, kancelářské potřeby a drobný provozní materiál). Předpokládaná celková výše nákladů spolku 
na zajištění sociální služby v tomto roce je 5 015 0434 Kč. Činnost spolku je podporována i jinými 
organizacemi v rámci kraje (tj. Liberecký kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a některými městy) 
 
Dle odst. 2.1. Dotačního statutu města Turnov je individuální dotace poskytována z rozpočtu města 
Turnov v případě, že žadatel chce žádat o dotaci, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není 
obsahem žádné programové dotace, kterou město vyhlásilo. Účel dotace je v žádosti o individuální 
dotaci žadatelem specifikován jako sociální služba.  
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána Radou města Turnov dne 31. 5. 2018. Rada 
města nedoporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí této dotace a vzhledem k nevyčerpaným 
finančním prostředkům ve Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova schválila správci 
dotačního programu - odboru sociálních věcí vyhlásit 2. kolo k předkládání žádostí o dotaci v dotačním 
programu na podporu sociálních služeb. Rada města přijala následně uvedená usnesení: 
 
usnesení RM č. 363/2018: 
Rada města Turnov nedoporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Most k naději, z. s., IČ 63125137 na podporu terénního programu 
pro lidi ohrožené drogou v roce 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 

usnesení RM č. 364/2018 
Rada města Turnov schvaluje vyhlášení 2. kolo dotačního programu určeného na podporu sociálních 
služeb, s tím, že oprávněnými žadateli budou ti, kteří si již nepožádali v 1. kole. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
V souladu s Dotačním statutem města Turnova rozhoduje o poskytnutí individuální dotace 
Zastupitelstvo města. V návaznosti na schválená usnesení Rady města Turnova předkládáme k jednání 
Zastupitelstva usnesení o neposkytnutí dotace, neboť žádost o dotaci spadá do programové dotace 
sociální oblasti a není tudíž důvod pro individuální žádost. V souladu s usnesením Rady města 
č. 394/2018 bude vyhlášeno během roku 2018 ještě II. kolo této programové dotace, do něhož bude 
mít žadatel možnost se přihlásit.  
 
 
Navrhované usnesení: 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o neposkytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek 
Most k naději, z. s., IČ 63125137 na podporu terénního programu pro lidi ohrožené drogou v roce 
2018. 
 
 
 
 


























