Důvodová zpráva
Věc: Rozpočtové opatření schvalované ZMČ Praha 20 na rok 2016 č. 2 –
poskytnutí návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu NEPOSEDA
důvod předložení: obdržená žádost dne 23. 11. 2016
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: projednáno v RMČ dne
29.11.2016
- stanoviska ostatních odborů: nejsou
- k projednání ZMČ Praha 20 v termínu: 12. 12. 2016
- stručný popis materiálu:
Mgr. Ivana Štefková, ředitelka Neposeda z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00
Praha 9, žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 350.000 Kč, k úhradě
mezd zaměstnanců organizace v období leden až březen 2017.
Důvodem žádosti je změna financování poskytovatelů sociálních služeb, kdy od roku
2015 financování sociálních služeb přešlo ze státu na kraje.
V letech 2015 a 2016 obdržel Neposeda z.ú. od Městské části Praha 20 návratnou
finanční výpomoc ve výši 100.000 Kč, která byla vždy včas splacena.
Poskytované služby Neposeda z.ú. jsou zcela závislé na financování z dotací, neboť
jejich služba je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bezplatná, žádá
paní ředitelka Neposedy z.ú. o poskytnutí návratné finanční výpomoci, která by byla
splacena nejpozději do června 2017.
Neposeda z.ú. na území MČ Praha 20 zajišťuje od r. 2013 provoz nízkoprahového
klubu HoPo, terénního programu HoPo a komunitního terénního programu
Křižovatka.
Neposeda z.ú., je zařazen v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb na území hl. m. Prahy“ mezi podporované poskytovatele sociálních služeb na
území hl. m. Prahy, a tím je garantována minimální výše podpory, která je do výše 85
% dotace předchozího roku.
Žádost byla projednána na mimořádném zasedání RMČ dne 29. 11. 2016. Rada
městské části projednala obdrženou žádost a vyslovila souhlas s poskytnutím
návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč Neposeda z.ú.
Výroční zpráva za rok 2016 Neposedy z.ú. (odkaz) http://neposeda.org/vyrocnizpravy/
Finanční prostředky ve schválené výši budou uvolněny z rezervy RMČ.
Příjmy a výdaje se nezvyšují a činí
v Kč
Příjmy MČ
193 823 820,00
Financování MČ

Výdaje MČ
280 884 120,00
-87 060 300,00 se nemění.

