PARDUBICKÝ KRAJ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Z/27/16
2. jednání konané dne 13.12.2016
Záležitosti v oblasti sociálních věcí

Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a
1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu tj. zapojení příjmů z odvodů za porušení rozpočtové kázně dle důvodové
zprávy, část 1a) a přílohy č. 1 zprávy
b) poskytnutí individuální dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Oblastní charitu Ústí nad
Orlicí a Ruku pro život, o. p. s. dle důvodové zprávy, část 1b) a příloh č. 2-7 zprávy
c) poskytnutí individuální dotace pro organizace Koalice nevládek Pardubicka, o.s. a Národní rada
osob se zdravotním postižením ČR, z.s. dle důvodové zprávy, část 1c) a příloh č. 8-12 zrávy
d) neprominutí/částečné prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně města Česká Třebová,
města Nasavrky a obce Vysočina dle důvodové zprávy, části 1d) a příloh č. 13-15 zprávy
e) prominutí penále k odvodům za porušení rozpočtové kázně městům Česká Třebová, Luže,
Ronov nad Doubravou, Nasavrky, obcím Kameničky, Vysočina a neziskové organizaci Charita
Přelouč dle důvodové zprávy, část 1e) a příloh č. 13-20 zprávy
f) dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí
Svitavy dle důvodové zprávy, část 1f) a přílohy č. 21 zprávy
g) Koncepci prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 dle důvodové
zprávy, část 1g) a přílohy č. 22 zprávy
h) smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku z vlastnictví Pardubického kraje do
vlastnictví příspěvkové organizace Domov pod Kuňkou, Ráby, dle důvodové zprávy, část 1h) a
přílohy č. 23 zprávy
2. u k l á d á
a)
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, které podle zákona o krajích
podléhají schválení zastupitelstvem, mezi Pardubickým krajem a organizacemí Centrum J. J.
Pestalozzi, o.p.s., Oblastní charita Ústí nad Orlicí a Ruka pro život, o.p.s. dle části 1b)
důvodové zprávy a příloh č. 2, 4 a 6 zprávy
Termín: 31. 12. 2016
Zodpovědná
Martin Netolický
osoba:
Jaroslav Folprecht
b)
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, které podle zákona o
krajích podléhají schválení zastupitelstvem, mezi Pardubickým krajem a
organizacemi Koalice nevládek Pardubicka, o.s. a Národní rada osob se zdravotním
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postižením ČR, z.s. dle části 1c) důvodové zprávy a příloh č. 11 a 12 zprávy
Termín: 28. 02. 2017
Zodpovědná
Martin Netolický
osoba:
Jaroslav Folprecht
c)
podepsat dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje
Domov na rozcestí Svitavy a zabezpečit podání návrhu na zápis změn do
obchodního rejstříku dle důvodové zprávy, část 1f) a přílohy č. 21 zprávy
Termín: 28. 02. 2017
Zodpovědná
Martin Netolický
osoba:
Jaroslav Folprecht
d)
plnit opatření Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 20172021
Termín: 31. 12. 2021
Zodpovědná
Pavel Šotola
osoba:
Jaroslav Folprecht
e)
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví příspěvkové organizace Domov pod Kuňkou,
Ráby, dle části 1h) důvodové zprávy a přílohy č. 23 zprávy
Termín: 29. 01. 2017
Zodpovědná
Martin Netolický
osoba:
Jaroslav Folprecht
f)
odboru sociálních věcí vydat žadatelům o investiční dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu vyjádření Pardubického kraje o úmyslu pověřit
žadatele výkonem služeb obecného hospodářského zájmu dle důvodové zprávy
část 1i) A) a kladná stanoviska o souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb Pardubického kraje žadatelům uvedeným v důvodové zprávě část
1i) A a 1i) B).
Termín: 31. 12. 2016
Zodpovědná osoba: Pavel Šotola
Jaroslav Folprecht
3. r o z h o d l o
a) o úmyslu pověřit žadatele o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného regionálního
operačního programu výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím
2012/21/EU dle důvodové zprávy část 1i) A) a přílohy č. 24 zprávy
b) o vydání souhlasného stanoviska za účelem podání žádosti o dotaci z finančních prostředků
Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy část 1i) B) a přílohy č. 25
zprávy
c) o zamítnutí žádosti o vydání pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu pro
účely podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného operačního programu dle
důvodové zprávy část 1i) C) a přílohy č. 26 zprávy

Martin Netolický v. r.
hejtman Pardubického kraje
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Roman Línek v. r.
1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje
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