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Výzva k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro poskytovatele 

sociálních služeb  
na rok 2023 

 
 

Výzva je vyhlášena na základě usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/134/2023 

- 7. RM ze dne 05.01.2023, v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel stanovený zvláštním 

právním předpisem, tj. jedná se o dotace poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro správní 

obvod Dvůr Králové nad Labem (dále jen „střednědobý plán“) na období 2023 – 2027, jejichž 
poskytování je v souladu s prioritami plánu, a jsou určeny především pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením, děti a mládež ohroženou společensky nežádoucími jevy a rodiny s dětmi ohrožené sociálním 

vyloučením či se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší. 

Dotaci na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, je možno poskytnout oprávněnému žadateli, který má platné „Pověření 
Královéhradeckého kraje či MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb“ (dále jen „Pověření“).  

 

1. Všeobecné podmínky  

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti 
vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním 

společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a 

žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného 

prohlášení.  

Dotace není určena příspěvkovým organizacím města Dvůr Králové nad Labem.  

Lhůta pro podávání žádostí od 13.01.2023 do 06.02.2023 

Celkový objem finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb v roce 2023 

činí 3.000.000 Kč.  

Dotace bude poskytnuta v režimu vyrovnávací platby.  

Na dotaci není právní nárok. 

O poskytnutí či neposkytnutí dotace rozhodují orgány města tj. rada města nebo zastupitelstvo města.   
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2. Vymezení okruhu žadatelů 

Finanční podpora je určena poskytovatelům sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování 

sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytují sociální služby dle výše uvedeného zákona a jejich potřebnost vychází ze 
střednědobého plánu. 

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, příspěvkové organizace (PO), 

které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (mimo PO zřízených městem Dvůr Králové nad 
Labem). 

Dotace jsou určeny na služby, které jsou poskytovány především ve prospěch občanů města 

a přispívají ke zlepšení a zkvalitnění života občanů. Prioritou jsou služby lokálního 
charakteru, v terénní formě, které umožňují občanům zůstávat co nejdéle v jejich domácím 

přirozeném prostředí. 

 
Minimální výše poskytnuté dotace na službu: 10.000 Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace na službu: 300.000 Kč  
(na jednotlivou službu) 

3. Podání žádosti 

a) Žádost v listinné podobě v jednom předepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na adresu:  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (dále jen ŠKS) 
náměstí T. G. Masaryka 38 

544 17 Dvůr Králové nad Labem 
a to v obálce označené: plným názvem žadatele a adresou jeho sídla. 

Zároveň musí být originál žádosti naskenován včetně podpisu a zaslán elektronicky na e-mailovou 
adresu dotacemesta@mudk.cz. Doručení na e-mailovou adresu nezakládá účinky podání žádosti, má 

pouze informativní charakter.  

nebo 

 

b) do datové schránky s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným 
certifikátem statutárního orgánu poskytovatele. 

Povinné přílohy: jsou uvedeny na formuláři žádosti 

Žádosti předložené vyhlašovateli:  

- žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců, 

- jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem), doručené na jiné adresy nebo neobsahující 
povinné náležitosti 

- mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
- nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 

- v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené 
finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

budou z dalšího posuzování vyloučeny! 

Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 



3  mudk.cz 

     

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 

Poskytování dotací administruje Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

Kontaktní osoba – administrátor: 

Mgr. Kateřina Pištorová, tel 499 318 293, pistorova.katerina@mudk.cz 

 

4. Podmínky pro poskytování dotací 

1. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na celkových nákladech jednotlivé sociální služby 
v roce 2023 maximálně do výše 75%.  

2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny. 
3. Při nesplnění podmínky uvedené v bodě 2 bude dotace požadovaná na danou sociální službu v návrhu 

předloženém orgánům města zaokrouhlena na celé tisícikoruny směrem dolů. 
4. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v případě, že by došlo k překročení celkové 

alokované částky pro tuto výzvu, výši požadované dotace zkrátit až na úroveň minimální 

výše dotace, stanovené v podmínkách výzvy nebo dotaci na danou službu vůbec 
neposkytnout.  

5. Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2023. 
6. Žadatel je oprávněn pro každý typ služby předložit maximálně jednu žádost za organizaci.  

7. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   
8. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů v souladu s žádostí, smlouvou, výzvou.  

9. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen službu realizovat vlastním 
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

10. V případě, že z předložené žádosti vyplyne, že u sociální služby, na kterou je požadována dotace, 
žadatel v žádosti nedodrží rozsah min. a max. výše dotace, nebo žadatel požádá o dotaci na sociální 

službu, na niž nelze dotaci poskytnout, nebude na takovouto službu dotace poskytnuta. 
11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

Uznatelné náklady služby 

1. Uznatelným nákladem služby je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:  

• vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, 

• byl vynaložen v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy a podmínkami této výzvy, 

• vznikl příjemci v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 

• byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (s výjimkou uznatelných 
nákladů za prosinec 2023, které musí být uhrazeny do 10. 1. 2024). 

Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou za uznatelné náklady považovány:  

a. osobní náklady, mezi které patří: 

1. mzdové náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 
odst. 1 písm. a), b), c), e) zákona o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 

službách, zdravotničtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo 
poskytují sociální služby)  

2. mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální 

služby, a to:  
▪ management (např. vedoucí pracovníci), 

▪ administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní) 
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3. odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, 

4. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět 
(např. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

b. provozní náklady 

Za provozní náklady jsou považovány nezbytné náklady pro poskytování sociální služby, které jsou 

identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené 
v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase. 

Jedná se o: 

1. spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, apod.), 
2. energie (včetně zálohových plateb), 

3. poštovné,  

4. propagace 
5. nájemné (obvyklé v místě a čase), 

6. školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání 

vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních službách, 
7. ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby (např. 

pojištění sociální služby, supervize). 

Neuznatelné náklady 

Za neuznatelné jsou považovány náklady: 

1. nesouvisející s poskytováním základních činností, 
2. na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena 

podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, 

3. správní režie (nepřímé administrativní náklady), 

4. na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí 
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč), 

5. odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55 – odpisy, rezervy, 

opravné položky, 
6. ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou 

zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, 
životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.), 

7. finanční leasing, 

8. tvorbu kapitálového jmění, 
9. zahraniční pracovní cesty, 

10. výzkum a vývoj, 
11. provedení účetního auditu, 

12. daně a poplatky – s výjimkou bankovních poplatků spojených s vedením účtu, na který jsou 
finanční prostředky poskytovateli služby zasílány, 

13. DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat, 

14. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, 
úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou 

skupinu 54, 
15. na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod., 

16. základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance žadatele (amortizace), 

17. odměny statutárních orgánů právnických osob,  
18. rekreační pobyty,  
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19. telekomunikační služby (telefony, internet), 
20. nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

5. Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí 

1. žadatel splňuje charakter příjemce dotace daný výzvou, 

2. služba je zařazena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr 
Králové nad Labem 2023 – 2027 (dále jen plán) a poskytování dané služby je v souladu 

s prioritami plánu; 
3. žádost byla podána dle pokynů ve výzvě  

4. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje (včetně všech částí čestných prohlášení, 
které jsou přílohou formuláře žádosti);  

5. jsou doloženy všechny povinné přílohy;  

6. povinné přílohy obsahově splňují požadované náležitosti a jsou předloženy dle pokynů výzvy; 
7. žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele;  

8. je prokázáno finanční zdraví žadatele. 

 

Výše uvedená kritéria budou hodnocena odpověďmi ano – splněno/ne – nesplněno. Odbor ŠKS může 

od žadatele vyžádat doplnění formálních náležitostí žádostí ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení 
tohoto vyžádání. Nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) má za následek vyloučení 

žádosti z další fáze hodnocení.  
U žádostí, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, bude provedeno 

hodnocení na základě hodnotících kritérií stanovených vyhlašovatelem.  

 

6. Kritéria hodnocení žádostí 

1. Vyúčtování dotace za předchozí rok bylo podáno v řádném termínu: 
ano  1 

ne 0 

nežádali 0 

  
2. Žadatel se aktivně zapojuje do procesu komunitního plánování sociálních služeb: 

ano  3 
ne   0   

 
3. Priority dle formy poskytování služeb: 

a) terénní služby          5 bodů   

b) ambulantní služby    3  body  (ambulantní služba je dostupná ve Dvoře Králové nad Labem) 

c) pobytové služby       2  body   

 

4. Priority dle cílových skupin  

d) senioři a osoby se zdravotním postižením  5 

e) děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi ohrožené sociálním 

vyloučením nebo se zdravotním postižením, osoby v krizi 4 

f) osoby bez přístřeší a osoby, které vedou rizikový způsob života 3 

 

5.  a) % podíl uživatelů služby pocházejících ze Dvora Králové nad Labem (dále jen DK) 

vůči celkovému počtu uživatelů za předchozí rok  

a) nad 50 % uživatelů ze DK   5 bodů 

b) 41 – 50 % uživatelů ze DK    4 body 

c) 31– 40 % uživatelů ze DK    3 body 

d) 21 – 30 % uživatelů ze DK    2 body 

e) 10 – 20 % uživatelů ze DK    1 bodů 

f)  0 – 10 %  uživatelů ze DK     0 bodů 
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nebo 

 

5 b) vyplní poskytovatelé, kteří pracují s anonymními klienty (např. kontaktní centrum, 
poradenství) 

 
počet kontaktů s klienty na území města Dvůr Králové nad Labem/rok :  

a) nad 300                    5 body 

b) 101 – 300                 4 body 

c) 51 – 100                   3 body 

d) 31 -  50                     2 bod 

e) 20 – 30 kontaktů        0 bodů 

 
6. Služby je dostupná i občanům obcí ORP3 Dvůr Králové nad Labem:  

ano  2 

ne  0 

 

7. Nastavení úhrad za služby pro rok 2023 je na maximální hranici v souladu s vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

 
ano  3 

více jak 50 % úkonů ano 1 
ne  0 

 
8. Služba umožňuje občanům zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí: 

 
3 body 

 
 

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA Dvůr Králové nad Labem NA PODPORU 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2023 

počet získaných bodů  míra podpory požadavku v % 

30 a více 100 

21 - 29 80 

16 - 20 50 

10 - 15 30 

do 9 vč. 0 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat celkový objem 

předpokládaných peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu 
sociálních služeb, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen.  

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 
Rozhodující slovo ve věci poskytnutí či neposkytnutí dotace má rada města příp. 

zastupitelstvo města.  
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7. Závěrečné vyúčtování 

Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace 

do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními 
smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na předepsaných formulářích.  

 

8. Kontrola použití dotace 

 

1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, 
podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:  

- formální správnosti, 

- dodržení účelu poskytnutí dotace, 
- uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 

3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace.  
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Žádost o poskytnutí finanční dotace z  rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem na podporu sociálních služeb pro rok 2023 

 
Město Dvůr Králové nad Labem  

náměstí  T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  

 

Poskytovate lé sociá lních služeb dle z .  108/2006 Sb.,  o sociá lních s lužbách, ve znění  
pozdějš ích předpisů, předlož í žádost jednotl ivě na každý poskytovaný typ sociální 

služby zvlášť.  

 
Lhůta pro podání žádostí  je od 13.01.2023 do 06.02.2023 

Název žadatele:  
Sídlo organizace:  
IČ:  
Statutární orgán:  
Tel., e-mail:  
Osoba zodpovědná za službu / kontakt  

Bankovní účet / kód banky:  
Název banky:  
Forma právní subjektivity:  
Doba nepřetržité činnosti organizace:  
Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů / identifikátor 
 

Forma poskytování služby:  

Cílová skupina dle údajů v registru poskytovatelů 
sociálních služeb: 

 

Termín zahájení poskytování a ukončení služby:  

 
1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.) : 
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2. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby s ohledem na místní potřeby: 

 

3. Celkový počet uživatelův v předchozím roce:  

a) z toho počet uživatelů pocházejících ze Dvora Králové nad Labem …………….. tj. …………… % 

z celkového počtu uživatelů v roce 2022 

b) počet neuspokojených zájemců o službu celkem v předchozím roce ….…………. z toho 

neuspokojených zájemců ze Dvora Králové nad Labem ………………..  

 

4. Poskytování služby občanům obcí na území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad 

Labem https://www.mudk.cz/cs/radnice/spravni-obvod/ : 

• uveďte obce:  

 

• počet klientů z obcí ORP3 Dvůr Králové nad Labem (mimo DKnL):  

 

5.        Časový rozsah služby ve Dvoře Králové nad Labem:  

 

Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem:                      
(max. 75 % celkových nákladů) 

 

minimální výše dotace na službu: 10.000 Kč 
maximální výše dotace na službu: 300.000 Kč  

(na jednotlivou službu) 
Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny. 

 

6. Zdroje financování 

Zdroje financování v předešlém roce (dotace a dary) 

rozepište jednotlivě 

výše získaných dotací a darů 

(uveďte jednotlivé obce a města) 

  

  

  

  

  

Předpokládané zdroje financování v letošním roce předpokládaná výše dotace 

  

  

  

  
  

  

7. Rozpočet  - možno použít tabulku v Excelu v příloze 

Nákladová položka Skutečné 
náklady za 

předešlý rok 

Náklady na rok 
2023  

Požadavek 
od města  

Slovní komentář 

1. Provozní 
náklady celkem 

    

- kancelářské potřeby     

- pohonné hmoty     

- energie      

- ostatní materiál      

2. Služby celkem     

https://www.mudk.cz/cs/radnice/spravni-obvod/
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- nájemné     

- propagace     

- poštovní služby     

- supervize     

- školení     

-pojištění služby     

-povinné revize     

- jiné služby     

3. Osobní náklady     

- hrubé mzdy    uveďte pozice 

pracovníků 

- OON     uveďte pozice 
pracovníků 

- pojistné ke mzdám     

- pojistné k DPČ     

- další náklady     

Celkové náklady na 

realizaci projektu 

    

 
8. Průměrné měsíční výdaje na jednoho uživatele či lůžko 

v roce 2023 v roce 2022 

  

 

9. Personální zajištění služby v roce 2023: 

Zařazení pracovníka Úvazek Mzdový náklad 
v poměru k úvazku 

   

   

   

   

   

   

   

 

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení nebo do 

datové schránky s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným 
certifikátem statutárního orgánu poskytovatele, s povinnými přílohami: 

1. kopie dokladu potvrzující vznik subjektu: spolek předloží kopii stanov; církevní právnické osoby 

předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a 

náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně 

prospěšných společností u rejstříkového soudu; příspěvkové organizace předloží zřizovací listinu 

2. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), 

3. kopii rozhodnutí o registraci KÚ KHK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění, 

4. oprávnění statutárního orgánu jednat jménem společnosti, 

5. aktuální Pověření Královéhradeckého kraje či MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb, 

6. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, 

7. ceník úhrad za služby platný v roce 2023, 

8. garantovaná nabídka zpracovaná dle pokynů daných Pověřením  

9. pokud je žadatelem právnická osoba - údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona č. 
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve formě úplného výpisu platných údajů (v některých 

případech lze nahradit předložením výpisu částečného – např. spolky, nadace, ústavy), 

10. seznam příloh žádosti. 
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V případě změn, doložte pouze ty přílohy, které se oproti loňskému roku změnily a uveďte 

je zde:  

 

 

 

Originál žádosti (bez příloh) musí být naskenován včetně podpisu a zaslán elektronicky na e-mailovou 

adresu dotacemesta@mudk.cz. Doručení na e-mailovou adresu nezakládá účinky podání žádosti, má 

pouze informativní charakter.  

Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně 

vyplněné, neobsahující povinné přílohy.  

V případě, že z předložené žádosti vyplyne, že u sociální služby, na kterou je požadována dotace, 

žadatel v žádosti nedodrží rozsah min. a max. výše dotace, nebo žadatel požádá o dotaci na sociální 
službu, na niž nelze dotaci poskytnout, nebude na takovouto službu dotace poskytnuta. 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a 

nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. 
Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem 

ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek.  
Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 

 
 

Den vyhotovení žádosti …………………………. 

 
 

 
 

…………………………………………………………………………… 

Podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci doložte i plnou moc 
 

 
 

 


