
Závěrečná zpráva hodnotitelů 

v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb 

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021 

 
 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko) zajišťuje v roce 2021 třetím rokem spolupráci vybraných 

členských obcí při kofinancování sociálních a souvisejících služeb. 

Tato spolupráce je realizována 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 2021“ (dále jen 

Program) schválených Valnou hromadou mikroregionu dne 26.1.2021. 

Všechny dokumenty a informace jsou zveřejňovány na https://www.meziricsko.cz/socialni-

sluzby/kofinancovani-2021/ i na webových stránkách zapojených obcí. 

Program pro rok 2021 byl vyhlášen pro 13 členských obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 

a to obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. Počet obcí zapojených do této spolupráce v roce 2021 se oproti roku 

2019 navýšil o 3 členské obce (Choryně, Lešná a Loučka), oproti roku 2020 k již další změně nedošlo. 

Příjem žádostí o finanční dotaci z „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb 

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021“ probíhal v období od 1.3.2021 

do 31.3.2021. 

Proces posuzování a hodnocení žádostí: 

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

případných nesrovnalostí. 

Přijato bylo celkem 48 žádostí o finanční dotaci od 18 poskytovatelů sociálních a souvisejících 

služeb. Celkem 47 přijatých žádostí bylo po administrativní kontrole předloženo k posouzení 

hodnotitelské komisi. Jedna žádost byla vyřazena. Důvodem byl rozpor žádosti s bodem 2 článku 

I Zásad (poskytovatel nepředpokládal poskytování sociální služby občanům zájmového území dle 

Programu). 

Jednání hodnotitelské komise proběhlo dne 19. května 2021 ve velké zasedací místnosti Městského 

úřadu ve Valašském Meziříčí. 

Skupina hodnotitelů byla složena z následujících zástupců subjektů zapojených do Programu pro rok 

2021: 

− 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 

− Karel Hlavica – starosta 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 
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− Jaromír Kořístka - starosta obce Loučka 

− Hana Škrlová - místostarostka obce Lešná 

− Andrea Strnadová, DiS. - místostarostka obce Choryně 

− Roman Bambuch - specialista Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

− Ing. Daniel Šulák - tajemník Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – tajemník 

hodnotitelské komise 

V rámci 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). 

Dále byly diskutovány zkušenosti s jednotlivými službami v zapojených obcích a na základě společné 

diskuze byl stanoven návrh konečné výše podpory u jednotlivých služeb. 

Na Program pro rok 2021 byla do rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

alokována  částka 1 753 600 Kč. Celková výše požadavků o finanční dotaci činila 4 478 865 Kč 

(převis nad celkovou alokovanou částku byl 2 725 265 Kč). 

Výsledný „Návrh hodnotitelů na poskytnutí/neposkytnutí finanční dotace v rámci Programu na 

rok 2021“ je koncensem všech hodnotitelů a rozděluje celkovou alokaci 1 753 600 Kč. 

V porovnání s analýzou financování poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb zpracovanou 

za roky 2014-2018 tak dojde k navýšení kofinancování daných služeb o 778 925 Kč oproti roku 

2018 (podpora v 2018 z rozpočtů jednotlivých obcí zapojených do Programu 2020 ve výši 974 675 

Kč). 

Podpora poskytovaná v jednotlivých letech realizace Programu kofinancování sociálních a 

souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko: 

Rok realizace Programu 2019 2020 2021 

Princip stanovení výše 

příspěvků do Programu 
100 Kč/1 obyvatele 100 Kč/1 obyvatele 100 Kč/1 obyvatele 

Celková alokace Programu 1 381 600 Kč 1 780 000 Kč* 1 753 600 Kč 

* Poznámka: Původní výše alokace 1 744 500 Kč byla navýšená o vratky z Programu 2019 ve výši 

35 500 Kč. 

Po schválení Návrhu hodnotitelů Valnou hromadou Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko bude 

v souladu s Programem a Zásadami přistoupeno k přípravě veřejnoprávních smluv k poskytnutí 

finanční dotace na jednotlivé služby a další administraci Programu. 

 

Zpracovatel: Ing. Helena Dobešová, 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 2021 

 


