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Poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2020  
 

Důvodová zpráva: 
 

Město Svitavy podporuje každoročně formou návratné finanční výpomoci subjekty působící 
v sociální sféře, které čekají na poskytnutí dotací na sociální služby ze státního rozpočtu. Tyto dotace 

jsou poskytovány formou splátek prostřednictvím Pardubického kraje, přičemž první z nich obdrží 
poskytovatelé služeb v dubnu až červnu příslušného roku. Do doby poskytnutí dotací potřebují 
subjekty zabezpečit zdroje financování běžného provozu. Níže uvedeným žadatelům je tato finanční 
podpora poskytována každoročně. 

Výše poskytnuté návratné finanční výpomoci: 
Charita Svitavy - 1 500 000 Kč 

Středisko sociálních služeb Salvia Svitavy - 1 500 000 Kč  

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy - 250 000 Kč. 

 

Termín splatnosti u příjemců byl stanoven takto: 
Charita Svitavy: do 30. 4. 2020 

Středisko sociálních služeb Salvia Svitavy: do 31. 5. 2020 

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy: do 30. 6. 2020 

  
             S ohledem na rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města na příští rok je třeba 
schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí již v prosinci 2019, aby bylo možno prostředky 

čerpat počátkem ledna 2020. V návrhu rozpočtu odboru na rok 2020 jsou částky zahrnuty. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

1. schvaluje 

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 
1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 1 500 000 Kč Charitě Svitavy za účelem 
překlenutí období do obdržení dotace ze státního rozpočtu 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 000 Kč 
s Charitou Svitavy za účelem překlenutí období do obdržení dotace ze státního rozpočtu 
dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
 

 

 

 

 

 

 

 



2. schvaluje 

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 

1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 1 500 000 Kč Středisku sociálních služeb Salvia 
Svitavy za účelem překlenutí období do obdržení dotace ze státního rozpočtu 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 000 Kč se 
Střediskem sociálních služeb Salvia Svitavy za účelem překlenutí období do obdržení 
dotace ze státního rozpočtu dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 

3. schvaluje 

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 
1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 250 000 Kč Mateřskému a rodinnému centru 
Krůček Svitavy za účelem předfinancování projektu Centrum pro rodinu 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250 000 Kč 
s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy za účelem předfinancování projektu 
Centrum pro rodinu dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 
 

                                                                      
 

 

 


