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Dotační program na podporu poskytování sociálních 

služeb (rok 2016) 
 
 

 

Program schválen:  Zastupitelstvem města Jeseník dne 5.11.2015 

 

Účel, na který může být dotace poskytnuta 

Program je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016 na území města 

Jeseník, přičemž se jedná o registrované sociální služby dle § 46 a §54 - 56, § 58 – 60, § 62, 

§ 64 – 70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Cílem je podpora poskytování sociálních služeb na území města, kdy sociální službou 

rozumíme činnost nebo soubor činností podle výše uvedeného zákona zajišťujících pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

 

Objem finančních prostředků:          450.000,- Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Výše dotace může činit maximálně 70% s celkových uznatelných nákladů na činnost 

organizace. 

 

Okruh žadatelů 

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, která má registrovanou sociální službu dle § 46 

a §54 - 56, § 58 – 60, § 62, § 64 – 70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a poskytuje tuto sociální službu na území města Jeseník.  

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Každá žádost bude hodnocena po stránce formální, věcné a obsahové. 

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt 

v termínu dle smlouvy. 

Celková alokovaná částka bude posouzena a rozdělena podle kritérií 3 níže uvedených 

oblastí: 

1. Soulad s plánováním rozvoje sociálních služeb na Jesenicku  

a)  Žádost je v souladu s cíli a opatřeními Komunitního plánu 

sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku (dále jen 

KPSS Jesenicka)   0 nebo 10 bodů 

b)  Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS Jesenicka a 

naplňuje cíle a opatření KPSS Jesenicka dané cílové skupiny                     

0 až 5 bodů 

max. počet 

bodů 15 

2. Obsah, potřebnost         

a) Počet uživatelů služby s bydlištěm ve městě Jeseník za 

max. počet 

bodů 55 



předcházející kalendářní rok                     1 až 10 bodů 

b) Kvalita zpracování projektové žádosti     1 a ž 10 bodů 

c) Zkušenosti žadatele s cílovou skupinou   1 až 10 bodů 

d) Náročnost poskytované sociální služby   1 až 10 bodů 

e) Potřebnost poskytovaných služeb pro obyvatele města Jeseník   

1 až 10 bodů 
f) Komplexnost poskytovaných služeb pro uživatele dané služby  

1 až 5 bodů 

 

3. Rozpočtová stránka projektu            

a) Podíl dotace z rozpočtu na celkových nákladech organizace   

1 až 10 bodů 
b) Žadatel využil všechny možné zdroje financování 

(požadavek vícezdrojovosti)   1 až 10 bodů 

c) Míra celkové požadované částky na finanční dotaci 

z prostředků města Jeseník přiměřená vzhledem k přínosu 

projektu pro občany města Jeseník a jeho celkovým 

nákladům      1 až 5 bodů 

d) Možnost financovatelnosti z jiných zdrojů   1 až 5 bodů 

 

max. počet 

bodů 30 

 

 

Hodnotitelská komise zřízená radou města posoudí žádosti dle uvedených kritérií.  

 

Na základě výše uvedených kritérií bude stanoven počet bodů za jednotlivé sociální služby 

jednotlivých žadatelů a bude stanoven podíl na celkové částce, která bude v dotačním řízení 

rozdělována. Výše přiznané dotace se zaokrouhluje na celé tisíce. 

  

 

Lhůta pro podání žádosti:               

Nejzazší termín pro podání žádosti je 6.1.2016 do 14 hodin 

Žádost se podává na předepsaném formuláři, se všemi přílohami a v uvedené lhůtě pro 

podání žádosti od 10.12.2015 do 6.1.2016. Rozhodující je datum doručení žádosti na 

podatelnu MěÚ Jeseník. 

 

Místo a forma podání žádosti 

Městský úřad Jeseník, podatelna, Masarykovo nám. 1/167, 790 00 Jeseník.   

  

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  28.2.2016 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Jeseník schválené zastupitelstvem města dne 5.11.2015 a níže uvedenými 

podmínkami. 

- Žadatel má registrovanou sociální služby nebo sociální služby dle § 46 a §54 - 56, § 58 

– 60, § 62, § 64 – 70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Žadatel musí předložit k žádosti o dotaci výkaz příjmů a výdajů za rok předcházející.  

- Příjemce dotace je povinen uvádět město Jeseník a jeho znak nebo logo na všech svých 

propagačních materiálech projektu. 

- Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči státu, městu 

Jeseník, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za 



nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování příspěvku 

za předchozí období ve stanoveném termínu. 

- Dotaci lze použít jen k účelu a na činnost stanovenou ve smlouvě v souladu s žádostí a 

hradí se z ní pouze nezbytné náklady související s činností (tzv. uznatelné náklady). V 

rozpočtu nesmí být kalkulován zisk, u plátců DPH nesmí být kalkulovaná tato daň. Do 

rozpočtu lze zahrnout pouze předpokládané náklady a nikoliv práce svépomocí nebo 

dodávky bez účetních dokladů. Z dotace lze čerpat jako oprávněné náklady také mzdy a 

další náklady spojené se zaměstnáváním dle zákoníku práce. 

- Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

- Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na účet příjemce.  

- Doba čerpání dotace je uvedena v uzavřené smlouvě. 

- Podpora není převoditelná na jiný subjekt a nelze z ní také jiný subjekt financovat, pokud 

nejde o běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

- Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši. 

 

 

 
 

 
Kontaktní osoba: Bohumila Ptáčková, tel.:584 498 414,  bohumila.ptackova@mujes.cz 

 

 

Dokumenty:  

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2016, formulář žádosti a 

smlouvy jsou ke stažení na: www.jesenik.org 
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