
Závěrečná zpráva hodnotitelů 

v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb 

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2019 

 
 

Na základě „Zásad kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (dále jen Zásady) a „Programu kofinancování sociálních a souvisejících 

služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2019“ (dále jen Program), které vzešli 

v účinnost dnem 1.3.2019 proběhl v období od 1.3.2019 do 29.3.2019 příjem žádostí o finanční dotaci 

na poskytování sociálních a souvisejících služeb. 

Přijato bylo celkem 47 žádostí o finanční dotaci od 17 poskytovatelů sociálních a souvisejících 

služeb. Z celkového počtu přijatých žádostí byla 1 žádost podána chybně (bylo konzultováno 

s daným poskytovatelem) a nebyla postoupena k posouzení hodnotitelů. Hodnoceno tak bylo 

46 žádostí o finanční dotaci. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí a valné hromady byla na Program pro rok 2019 

alokována do rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen Mikroregion) částka 

1 381 600 Kč. Celková výše požadavků o finanční dotaci činila 2 272 525 Kč (převis nad celkovou 

alokovanou částku 890 925 Kč). 

 

Proces hodnocení: 

Po ukončení příjmu žádostí o finanční dotaci proběhla administrativní kontrola žádostí a doplnění 

případných nesrovnalostí. 

Poté proběhly 2 jednání hodnotitelů. 

Skupina hodnotitelů byla složena z následujících zástupců subjektů zapojených do Programu: 

 Ing. Daniel Šulák, tajemník Mikroregionu 

 Oldřiška Matějičná, zastupitelka obce Branky 

 Ing. Ivo Veselý, starosta obce Jarcová 

 Ing. Karel David, starosta města Kelč 

 Ing. Kateřina Halaštová, starostka obce Krhová 

 Ing. Josef Haša, starosta obce Kunovice 

 Milan Vrba, zastupitel obce Police, zastoupený Karlem Hlavicou, starostou obce Police 

 Vojtěch Bača, místostarosta obce Poličná 

 Ing. Tomáš Pliska, starosta obce Střítež nad Bečvou 

 Mgr. Jarmila Melichaříková, starostka obce Velká Lhota 

 Bc. Jiljí Kubrický, starosta obce Zašová 

První jednání proběhlo dne 29.4.2019. V rámci tohoto jednání proběhlo představení jednotlivých 

přijatých žádostí, zejména specifikace služeb, na které je požadována finanční dotace, vymezení 

kapacity a nákladovosti služeb. Byly prezentovány požadavky poskytovatelů na jednotlivé služby 

a faktory ovlivňující výši financování těchto služeb (zejména doporučené procento financování 

sociálních služeb z rozpočtu územních samosprávných celků, které každoročně stanovuje Zlínský kraj) 

či informace o výše podpory daných poskytovatelů z rozpočtu zapojených obcí v letech 2014-2018. 

Byly diskutovány případné dotazy a nejasnosti. Společně s pozvánkou na toto jednání byl vznesen dotaz 

na zájem o pozvání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a organizaci prezentace sociálních 



služeb pro hodnotitele. Vzhledem ke znalosti problematiky z předchozích let, kdy bylo kofinancování 

sociálních a souvisejících služeb řešeno na úrovni jednotlivých obcí a probíhaly individuální prezentace 

poskytovatelů, bylo rozhodnuto o nezapojování dalších osob do procesu hodnocení. Po tomto jednání 

došlo k rozeslání přehledu přijatých žádostí o finanční podporu, včetně relevantních informací 

na hodnotitele a byl ponechán prostor pro projednání návrhu rozdělení prostředků v rámci jednotlivých 

obcí. 

Druhé jednání hodnotitelů proběhlo dne 15.5.2019. Zde již byly diskutovány návrhy jednotlivých 

hodnotitelů postupně u jednotlivých služeb. Na základě předložených návrhů proběhla diskuze 

a zdůvodnění navrhované výše a proběhl koncensus či hlasování ke stanovení konečné výše podpory. 

Výsledkem tohoto jednání je „Návrh hodnotitelů na poskytnutí/neposkytnutí finanční dotace v rámci 

Programu na rok 2019“, který je přílohou této zprávy. K tomuto návrhu nebyly ani po ukončení tohoto 

jednání přijaty žádné námitky či připomínky. 

Návrh rozděluje celkovou alokaci ve výši 1 381 600 Kč. V porovnání s analýzou financování 

poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v předchozím roce 2018 tak dojde k navýšení jejich 

kofinancování z rozpočtu obcí zapojených do Programu o 580 465 Kč. 

Po schválení Návrhu hodnotitelů valnou hromadou Mikroregionu bude v souladu s Programem 

a Zásadami přistoupeno k přípravě veřejnoprávních smluv k poskytnutí finanční dotace na jednotlivé 

služby a další administraci Programu. 

 

 

 

Zpracovatel: Lenka Kajnarová, administrativní pracovník Programu 

 

 

 

 

 

Příloha:  Návrh hodnotitelů na poskytnutí/neposkytnutí finanční dotace v rámci Programu 

kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko na rok 2019 

 


