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VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A 

Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - 
oblast sociální  

Číslo žádosti 

  /2021 

Datum přijetí žádosti:   

Informace o žadateli 

a) fyzická osoba 

Jméno a příjmení fyzické osoby   

Bydliště   

Rodné číslo   

IČ   

Bankovní spojení, číslo účtu   

Telefon   

E-mail  

b) právnická osoba 

Název právnické osoby   

Sídlo právnické osoby   

IČ   

Osoba oprávněná jednat jménem 
právnické osoby s uvedením právního 

důvodu zastoupení 

(občanské sdružení doloží např. stanovami)  

Identifikace: 

1) osob s podílem v této právnické 
osobě 

2) osob, v nichž má přímý podíl vč. 
uvedení jeho výše  

Bankovní spojení, číslo účtu   

Telefon   

E-mail  

Je-li žadatelem právnická osoba, musí k žádosti doložit alespoň internetový výpis z příslušného 
rejstříku. 

Informace o požadované dotaci 

Požadovaná výše dotace   Kč 

Účel použití dotace a doba, v níž má 
být dosaženo účelu, odůvodnění 
žádosti 
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Žadatel prohlašuje, že: 

● nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným 
společnostem, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní 
pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení, nenachází se v likvidaci ani na něj nebyl 
prohlášen konkurz, 

● se seznámil s Grantovým programem pro poskytování dotací v sociální oblasti z rozpočtu 
města Velké Meziříčí pro daný rok, 

● údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé, 

● bude bez prodlení písemně informovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Velké Meziříčí o všech změnách údajů uvedených v této žádosti. 

V   Dne   

 Seznam příloh žádosti   

Podpis (příp. razítko) žadatele 

V případě zastoupení na základě plné 
moci doloží žadatel plnou moc. 

  

 

REPORTOVANÉ ÚDAJE O SLUŽBĚ – ŽADATELI 

 

Vykazované údaje o žadateli: 
Číslo žádosti 

  /2021 

Druh sociální služby (podle zákona 108/2006 Sb.)   

Forma poskytování služby (terénní, ambulantní, 
pobytová)  

Cílová skupina (podrobný výčet)   

Specifika sociální služby (jedinečnost sociální služby 

oproti ostatním, např. flexibilita provozu, víkendový, noční 
provoz, inovativní přístup, podmínky, prostředí apod. 
Předmětem hodnocení budou věcné a doložitelné informace, 
nikoliv obsáhlost textu).   

Územní působnost (terénní služby – obce v rámci 

ORP, ve kterých má služba, alespoň jednoho klienta – 
aktuální stav).   

Počet uživatelů z města Velké Meziříčí za rok 
2020 
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Počet uživatelů z ORP Velké Meziříčí za rok 
2020 včetně uživatelů z města Velké Meziříčí  

Počet uživatelů celkem za rok 2020  

Počet uživatelů za 1. polovinu roku 2021 – 
z města Velké Meziříčí   

Počet uživatelů za 1. polovinu roku 2021 – 
z ORP Velké Meziříčí včetně uživatelů z města 
Velké Meziříčí  

Zdroje financování sociální služby (v roce 2020) 

Obce (dary, dotace)   Kč 

Kraj Vysočina (dary, dotace)   Kč 

z toho Odbor sociálních věcí   Kč 

MPSV    Kč 

Strukturální fondy EU   Kč 

Příjmy od klientů   Kč 

Fondy zdravotních pojišťoven   Kč 

Příspěvek z Ministerstva zdravotnictví a z 
RVKPP 

  Kč 

Další zdroje (nadace, sponzorské dary, sbírky, 
členské příspěvky apod.) 

  Kč 

z toho Úřad práce   Kč 

CELKEM   Kč 

Nákladová a personální oblast sociální služby (v roce 2020) 

Personální náklady celkem   Kč 

Personální náklady na přímou péči   Kč 

Personální náklady na přímou sociální péči   Kč 

Personální náklady na nepřímou péči   Kč 

Provozní náklady   Kč 

Celkové náklady služby   Kč 

Počet úvazků přímá péče   úvazky 

Počet úvazků přímá sociální péče   úvazky 

Počet úvazků nepřímá péče   úvazky 

Počet úvazků CELKEM   úvazky 

Provázanost a spolupráce 

Zapojení do procesu komunitního plánování 
v ORP (pracovní skupina)   
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Záměry služby v roce 2022 (pouze zásadní) 
  

Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních 
služeb ve městě a regionu (výčtem).   

Spolupráce v rámci návazných oblastí (školství, 
zdravotnictví, trh práce aj.)   
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VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINY B  

Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - 
oblast sociální 

Číslo žádosti 

  /2021 

Datum přijetí žádosti:   

Informace o žadateli 

a) fyzická osoba 

Jméno a příjmení fyzické osoby   

Bydliště   

Rodné číslo   

IČ   

Bankovní spojení, číslo účtu   

Telefon   

E-mail  

b) právnická osoba 

Název právnické osoby   

Sídlo právnické osoby   

IČ   

Osoba oprávněná jednat jménem 
právnické osoby s uvedením právního 

důvodu zastoupení 

 (občanské sdružení doloží např. 
stanovami)  

Identifikace: 

1) osob s podílem v této právnické 
osobě 

2) osob, v nichž má přímý podíl vč. 
uvedení jeho výše  

Bankovní spojení, číslo účtu   

Telefon   

E-mail  

Je-li žadatelem právnická osoba, musí k žádosti doložit alespoň internetový výpis z příslušného 
rejstříku. 

Informace o požadované dotaci 

Požadovaná výše dotace   Kč 
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Účel použití dotace a doba, v níž má 
být dosaženo účelu, odůvodnění 
žádosti   

 

 

Žadatel prohlašuje, že: 

● nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným 
společnostem, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní 
pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení, nenachází se v likvidaci ani na něj nebyl 
vyhlášen konkurz, 

● se seznámil se Grantovým programem pro poskytování dotací v sociální oblasti pro daný 
rok, 

● údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé, 

● bude bez prodlení písemně informovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Velké Meziříčí o všech změnách údajů uvedených v této žádosti. 

V   Dne   

 Seznam příloh žádosti   

Podpis (příp. razítko) žadatele 

V případě zastoupení na základě plné 
moci doloží žadatel plnou moc. 

  

 

 

 

REPORTOVANÉ ÚDAJE O SLUŽBĚ – ŽADATELI 

Vykazované údaje o žadateli: 
Číslo žádosti 

  /2021 

Druh služby:   

Specifika aktivity či sociální služby (jedinečnost 

sociální služby oproti ostatním, např. flexibilita provozu, 
víkendový, noční provoz, inovativní přístup, podmínky, 
prostředí apod. Předmětem hodnocení budou věcné a 
doložitelné informace, nikoliv obsáhlost textu).  

Cílová skupina (podrobný výčet)   

Počet osob, které budou podpořeny ze 
získaných finančních prostředků  

Územní působnost    
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Počet uživatelů z města Velké Meziříčí za rok 

2020  

Počet uživatelů z ORP Velké Meziříčí za rok 
2020 včetně uživatelů z města Velké Meziříčí  

Počet uživatelů celkem za rok 2020  

Počet uživatelů za 1. polovinu roku 2021 – 
z města Velké Meziříčí   

Počet uživatelů za 1. polovinu roku 2021 – 
z ORP Velké Meziříčí včetně uživatelů z města 
Velké Meziříčí  
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POJMOSLOVÍ K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTÍ 

 

POJEM DEFINICE 

1.  
Celkové 
náklady služby 

Jedná se o součet všech nákladů služby bez odpisů celkem za rok: 
- osobní náklady na zaměstnance (pracovní smlouvy a DPČ) za kalendářní 

rok, tj. hrubé mzdy (platy) + zákonné pojistné hrazené zaměstnavatelem 
- celkové odměny za všechny zaměstnance v režimu DPP za kalendářní rok 

včetně případných zákonných odvodů dle platných předpisů  
- materiální náklady (potraviny, kancelářské potřeby, vybavení drobným 

majetkem, pohonné hmoty, ostatní materiál), 
- energie, 
- opravy a udržování, 
- cestovné (cestovné zaměstnanců, cestovné ostatní), 
- ostatní služby (spoje celkem, nájemné, právní a ekonomické služby, školení 

a kurzy, jiné ostatní služby), 
- ostatní náklady (daně a poplatky, jiné ostatní náklady) 

2.  
Celkové zdroje 
služby 

Jedná se o součet všech zdrojů financování sociální služby (tj. MPSV; ostatní 
resorty státní správy; Kraj Vysočina; obce; úřady práce; prostředky 
strukturálních fondů EU; příspěvek zřizovatele; příjmy od klientů; fondy 
zdravotních pojišťoven; nadace zahraniční i tuzemské; sponzorské dary; příjmy 
z prodeje výrobků, členské příspěvky apod.). 

3.  Další zdroje 

Jedná se o součet následujících zdrojů financování: nadace zahraniční i 
tuzemské, sponzorské dary (včetně darů určených na investiční akce), sbírky, 
členské příspěvky, příspěvky z úřadu práce a příjmy z prodeje vlastních 
výrobků. Započítávají se i finance z projektů EU a z fakultativních činností.  

4.  
Deklarovaný 
počet reálných 
klientů 

Klienti na základě uzavřených smluv – ústních i písemných. Jeden uživatel = 
jedno rodné číslo. 
Údaj se uvádí za jeden celý kalendářní rok = roční kapacita. 

5.  
Jeden celý 
úvazek 

Přepočteno na 8 hodin práce u nesměnného provozu a 7,5 hodin práce u 
směnného provozu dle Zákoníku práce. Jedná se o všechny pracovní úvazky 
v přímé i nepřímé péči, které jsou vykonávány formou pracovních smluv, 
dohod o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohod o provedení práce (DPP). 

6.  Nepřímá péče 

Ostatní činnosti a práce (úklid, účetnictví atd.), činnosti, které nesouvisí 
s odborným poskytováním sociální péče. 
Rámcový výčet profesí v nepřímé péči: 

- ředitel, zástupce ředitele, vedoucí střediska, koordinátor - v případě, že se 
nepodílejí na přímé péči 

- administrativní pracovník 
- personální pracovník, personalistka (mzdová, účetní) 
- ekonom, účetní, hlavní účetní, rozpočtář 
- provozní pracovník, pomocný pracovník (nepřímá péče) 
- vedoucí autoprovozu, řidič (pro přímou i nepřímou péči) 
- bezpečnostní a požární technik, správce budovy, technický pracovník  

7.  
Personální 
náklady 

Náklady na pracovníky přímé a nepřímé péče ve službě. U pracovních smluv a 
DPČ se do personálních nákladů zahrnují všechny osobní náklady na 
zaměstnance za kalendářní rok, tj. hrubé mzdy (platy) + související zákonné 
pojistné hrazené zaměstnavatelem.  
V případě DPP se započítávají celkové odměny pro všechny zaměstnance v 
režimu DPP za kalendářní rok, včetně případného zákonného pojistného dle 
platných předpisů. 

8.  Počet úvazků 

Počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky za rok (úvazek = 8 hodin u 
nesměnného provozu, 7,75 u dvousměnného a 7,5 hodiny u třísměnného 
provozu). 
Jedná se o všechny pracovní úvazky, které jsou vykonávány formou 
pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. 
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Výpočet: 
Celkový počet odpracovaných hodin za rok (včetně pracovních neschopností a 
dovolených) / fond pracovní doby za rok pro příslušnou pracovní pozici 

9.  
Příjmy od 
klientů 

Finanční prostředky vybrané od klientů na základě úhradové vyhlášky 
v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. Jedná se o všechny prostředky včetně 
těch, které jsou vybrány od klientů v návaznosti na poskytování konkrétní 
služby podle ceníku služeb. Do příjmů od klientů se započítávají fakultativní 
služby. 

10.  Přímá péče 

Odborná péče poskytovaná klientovi služby kvalifikovaným personálem. 
Rámcový výčet profesí v přímé péči (podle zákona č. 108/2006 Sb.): 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č. 
108/2006 Sb., 
b) pracovníci v sociálních službách 
c) zdravotničtí pracovníci 
d) pedagogičtí pracovníci 
e) manželští a rodinní poradci 
f) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 

11.  
Přímá sociální 
péče 

Odborná sociální péče poskytovaná klientovi kvalifikovaným personálem (= 
přímá péče bez zdravotnického personálu) 
Rámcový výčet profesí v přímé péči (podle zákona č. 108/2006 Sb.): 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č. 
108/2006 Sb., 
b) pracovníci v sociálních službách, 
c) pedagogičtí pracovníci, 
d) manželští a rodinní poradci 
e) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 

12.  
Územní 
působnost 

Jedná se o reálný teritoriální dosah služby, tzn., že služba je reálně (na 
základě smluv) poskytována klientům s trvalým bydlištěm v příslušném území. 

 

 

 


