Obecně závazné zásady pro poskytování stipendií na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě
Beroun
(Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2020)
I.
Úvodní ustanovení
1. Město Beroun realizuje projekt poskytování stipendií na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun, dále jen „ projekt“,
v rámci Plánu prevence kriminality města Beroun na období 2016 – 2020,
který usnesením č. 87/2016 ze dne 17. 2. 2016 schválila Rada města Beroun.
2. Stipendia se poskytují na podporu zájmových volnočasových aktivit dětí
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun jako prevence před trávením
volného času v prostředí, které může vést k ohrožení nezletilých dětí
a mladistvých (dále jen „děti“), například pácháním kriminální činnosti.
3. Město Beroun poskytuje stipendia na podporu zájmových volnočasových
aktivit dětí z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 1) písm. i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako jiné výdaje
uskutečněné v rámci samostatné působnosti obce.
4. Stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun se poukazují bezhotovostním převodem z účtu města
Beroun přímo na účet organizacím, pracujícím v oblasti zájmových
volnočasových aktivit s působností na území města Beroun (dále jen
„organizace“).
5. Projekt je určen pro děti od 1. do 9. třídy základní školy, včetně
odpovídajících ročníků gymnázia, žijící v nízkopříjmových rodinách.
6. Stipendia se poskytují na období jednoho kalendářního roku nebo na období
září až prosinec daného roku, musí být použita v rámci příslušného období
pouze na účel, na který byla poskytnuta.
7. Podané žádosti o stipendia se žadatelům nevracejí, budou uloženy
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Beroun, dále jen
„odbor“.
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II.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí stipendia
1. O poskytnutí stipendia může žádat zákonný zástupce dítěte, který splňuje
následující podmínky (dále též „žadatel“):
•

má ve výchově dítě, které
- je žákem 1. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku
gymnázia
- má trvalé bydliště na území města Beroun

•

byla mu přiznána dávka státní sociální podpory – přídavek na dítě
(dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium),
popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná dávka státní
sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi - rodina je nízkopříjmová

•

souhlasí se svou finanční spoluúčastí na podpořené zájmové
volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10% úhrady poplatku na dítě
organizaci.

2. Stipendium nemůže být poskytnuto v případě, kdy dítě, pro které je žádost o
poskytnutí stipendia na zájmové volnočasové aktivity podána, bylo
v předchozím roce z projektu stipendií města Beroun vyřazeno
z důvodu opakovaných neomluvených absencí.
3. S organizacemi, uvedenými v čl. I. bod 4., které budou mít zájem se projektu
účastnit a budou mít volnou kapacitu, bude uzavřena trojstranná veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí stipendia z rozpočtu města na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun (dále jen „smlouva“).
Uzavření smluv s těmito organizacemi a zákonnými zástupci vybraných dětí
schvaluje Rada města Beroun na základě návrhu příslušné komise rady
města, do jejíž působnosti patří činnosti, v rámci kterých je projekt realizován
(dále jen „komise“).
4. Stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
se poskytují ve výši 90% organizací stanoveného poplatku na dítě
za kalendářní rok nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, je-li
poplatek poskytován jen na toto období. Stipendia mohou být poskytnuta
v maximální výši 5 000,- Kč na jedno dítě a kalendářní rok.
5. V případě rozhodnutí o poskytnutí stipendia musí být 10% finanční spoluúčast
zákonných zástupců dítěte uhrazena vybrané organizaci před podpisem
smlouvy, poukázáním stipendia na účet této organizaci ze strany města
Beroun a před zahájením samotné docházky dítěte do této organizace.
Podpisem smlouvy zákonný zástupce odsouhlasí výši a účel využití stipendia
a také se zaváže k pravidelné docházce dítěte do dané zájmové volnočasové
aktivity.
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6. Neomluvené absence dítěte na zájmové volnočasové aktivitě vyšší než 25%
během období leden až červen či během období září až prosinec nebo čtyři
za sebou jdoucí neomluvené absence jsou důvodem k okamžitému vyřazení
dítěte z projektu v daném roce. O takové skutečnosti bude zástupce
organizace informovat odbor. Omluvenými absencemi se chápou osobní,
telefonické či písemné omluvenky zákonného zástupce, a to nejpozději v den
konání zájmové volnočasové aktivity.
7. Zákonní zástupci budou v případě vyřazení dítěte z projektu o této skutečnosti
písemně informováni odborem.
8. V případě, že dítě bude z důvodu neomluvených absencí či z jiného důvodu
vyřazeno z projektu, odbor nabídne účast v projektu v pořadí dalšímu dítěti,
které bylo jako náhradník vybráno komisí a schváleno radou města.
9. V případech hodných zvláštního zřetele může navrhnout komise radě města
přiznat stipendium i pokud zákonní zástupci dítěte nesplňují všechny
podmínky vymezené v čl. II. odstavci 1. těchto zásad. Případy hodné
zvláštního zřetele se vždy posuzují individuálně na doporučení OSPOD MěÚ
Beroun, školy, kterou dítě navštěvuje, či zájmové volnočasové organizace, do
které by dítě docházelo nebo již dochází.
V případě nesplnění podmínky trvalého pobytu dítěte na území města Beroun
je nutné splnění podmínky docházky dítěte do základní školy na území města
Beroun a jeho docházka do zájmové volnočasové aktivity v organizaci
uvedené v článku I. odstavci 4. těchto zásad.
Finanční spoluúčast zákonného zástupce na podpořené zájmové volnočasové
aktivitě ve výši 10% je však podmínkou vždy.

III.
Žádost o poskytnutí stipendia
1. Žádosti o poskytnutí stipendia se podávají dvakrát ročně, a to do 30. 11.
pro následující kalendářní rok a do 10. 6. pro období září až prosinec daného
roku na odbor.
2. Žádost o poskytnutí stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun musí být podána na předtištěném
formuláři. Formulář je k dispozici na internetových stránkách města:
www.mesto-beroun.cz (záložka „Formuláře MěÚ“). V písemné podobě je
možné ji získat na odboru.
3. Povinnou přílohou žádosti je kopie rozhodnutí o přiznání dávky státní sociální
podpory – přídavku na dítě nebo jiné dávky státní sociální podpory či pomoci
v hmotné nouzi.
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4. Žádosti zpracovává odbor. Odbor zkontroluje, zda předložená žádost
obsahuje všechny náležitosti, v opačném případě vyzve žadatele, aby žádost
do 5 kalendářních dnů doplnil. Pokud žadatel svou žádost ve stanovené lhůtě
nedoplní, odbor tuto žádost vyřadí.
5. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti je důvodem k vyřazení žádosti.
6. O vyřazených žádostech informuje odbor žadatele a komisi.
7. O veškerých změnách údajů, uváděných v předložené žádosti, ke kterým
dojde, je žadatel povinen písemně informovat odbor nejpozději do 14 dnů
od jejich vzniku.
IV.
Řízení o poskytnutí stipendia
1. Žádosti, které obsahují všechny náležitosti, odbor předloží k projednání
komisi.
2. Komise vyhodnotí podané žádosti a předloží je radě města, která rozhodne o
poskytnutí či neposkytnutí stipendia v příslušné výši na základě konkrétních
předložených žádostí, a schválí na základě návrhu komise pořadí náhradníků
pro případ vyřazení některého z podpořených dětí z projektu.
3. Řízení o poskytnutí stipendia se uskutečňuje na základě samosprávného
rozhodování města Beroun prostřednictvím volených orgánů města
a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.
4. Žadatelé o poskytnutí stipendia budou informováni o poskytnutí
či neposkytnutí stipendia informováni odborem. V případě rozhodnutí
o poskytnutí stipendia budou žadatelé následně vyzváni k podpisu smlouvy.
V.
Využití stipendia
1. Organizace jako příjemce stipendia pro vybrané dítě odpovídá za jeho
hospodárné a efektivní použití v souladu s účely, pro které jí bylo stipendium
poukázáno.
2. Kontrola využití stipendia bude prováděna na základě uzavřených smluv
s organizacemi, uvedenými v čl. I. odst. 4, prostřednictvím závěrečné zprávy,
vyúčtování využití stipendia a doložením docházky podpořených dětí
do zájmové volnočasové aktivity.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. Město Beroun není povinno
zdůvodňovat rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí požadovaného stipendia.
2. Dnem účinnosti těchto zásad se ruší Obecně závazné zásady pro poskytování
finančních příspěvků na zájmové volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – Sportovní stipendia města Beroun
ze dne 11. 12. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2014.
3. Tyto zásady byly schváleny Radou města Beroun dne 14. 9. 2016 usnesením
č. 464/2016 a nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2016.
4. Využití a kontrola finančních prostředků, o jejichž poskytnutí bylo rozhodnuto
přede dnem nabytí účinnosti těchto zásad, se řídí Obecně závaznými
zásadami pro poskytování finančních příspěvků na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – Sportovní stipendia
města Beroun ze dne 11. 12. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2014.

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun
**********
Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6. 5. 2020
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