
  

Program města Kroměříže pro přerozdělování dotací 

poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na 

rok 2018 

schváleno usnesením Zastupitelstva města Kroměříže na XXX. zasedání dne 12. 10. 2017 
usnesení č. XV. 

 
Dotační program na provoz a činnost v oblasti sociálních služeb. 

Účel podpory  

Dotace je určena v souladu s § 105 Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů k financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsání v registru.  

Důvod podpory 

Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících k vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb a uspokojování potřeb občanů 

města Kroměříže v oblasti dostupnosti sociálních služeb.  

Prostřednictvím Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb 

na rok 2018 (dále jen Programu) se město Kroměříž spolupodílí na financování sociálních služeb a zajišťuje finanční prostředky 

organizacím, které poskytují registrované sociální služby občanům města Kroměříže a jsou zařazeni v Síti poskytovatelů sociálních 

služeb Zlínského kraje. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kroměříže na podporu stanoveného 

účelu 

Zastupitelstvo města schválilo dne 12. 10. 2017 na svém XXX. zasedání, usnesení č. … finanční prostředky pro aktivity v oblasti 

registrovaných sociálních služeb ve výši: 

2 200 000,- Kč 

2. Maximální výše dotace  

Dotace na činnost nebo provoz může činit nejvýše až 70 % celkových výdajů žadatele.  

3. Oprávnění žadatelé  

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje, kteří poskytují 

sociální služby občanům z Kroměříže.  

4. Neoprávnění žadatelé 

a) pokud vůči nim probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo jsou v likvidaci 

b) byli pravomocně odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele nebo pro trestný 

čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku – tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu 

nebo všechny členy statutárního orgánu, u organizačních složek podniku zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené 

podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku 



c) nemají vyrovnány všechny závazky vůči městu Kroměříž a jeho organizacím 

d) porušili vážným způsobem v předchozích 5 letech smlouvu o financování své činnosti a nedostáli závazkům vůči městu 

Kroměříž 

e) dopustili se vážného zkreslení předaných informací požadovaných městem Kroměříž jako podmínky pro poskytnutí veřejné 

podpory 

f) pokusili se získat důvěrné informace nebo ovlivnit kterýkoliv článek procesu hodnocení současných nebo dřívějších žádostí o 

dotace.  

5. Lhůta pro podání žádosti  

20. listopadu – 4. prosince 2017 

6. Kritéria pro hodnocení žádostí  

a) administrativní soulad  

Kontrola odevzdání žádosti ve stanoveném termínu a kontrola formálních náležitostí žádosti. V případě, že žádost nebude splňovat 

formální náležitosti ani po lhůtě stanovené k doplnění, administrátor žádost vyřadí.  

b) způsob výpočtu dotace 

Způsob výpočtu vychází ze čtyř jednotek sociálních služeb: 

- lůžkoden: 1 lůžko obsazeno po dobu 1 dne. Týká se noclehárny a všech pobytových sociálních služeb s výjimkou 

azylového domu pro rodiny s dětmi, 

  

- bytoden: 1 byt obsazený po dobu 1 dne. Týká se jen azylového domu pro rodiny s dětmi, 

 

- hodina v přímé péči: 1 hodina pracovníka v přímé péči (poradenství) s klientem. Cesta, příprava a administrativa spojená 

s výkonem služby se do tohoto času nepočítá, protože je zahrnuta v sazbě za jednotku služby, týká se všech terénních 

služeb a odborného sociálního poradenství, 

 

- osobohodina: 1 osoba po dobu 1 hodiny v přímé péči ambulantního zařízení. Příprava a administrativa spojená 

s výkonem služby se do tohoto času nepočítá, protože je zahrnuta v sazbě za jednotku služby, týká se všech 

ambulantních služeb s výjimkou odborného sociálního poradenství a noclehárny.  

Pro výpočet dotace jsou nezbytné tyto údaje:  
 

- celkové zdroje (příjmy) sociální služby za aktuální kalendářní rok (dotace na službu, dary, platby klientů, platby 

zdravotních pojišťoven atd.). Jedná se o kvalifikovaný odhad výše rozpočtu za celý kalendářní rok za konkrétní 

sociální službu, 

- celkový počet výkonů pro klienty v období 1.1. – 31.10. 2017 v aktuálním roce a to dle výše uvedených jednotek. 

V případě anonymně poskytovaných sociálních služeb se jedná o kvalifikovaný odhad, 

 

o z toho počet výkonů pro klienty – občané města Kroměříže 

o z toho počet výkonů pro klienty – občané jiných měst a obcí v ORP Kroměříž (mimo výkony pro klienty 

z Kroměříže) 

o z toho počet výkonů pro klienty – občané dalších měst a obcí mino ORP Kroměříž 

 

- Zlínským krajem doporučený procentuální podíl, kterým by se města měla podílet na financování konkrétního druhu 

sociální služby  

Celkový počet výkonů se musí rovnat součtu výkonů pro klienty z Kroměříže + jiných měst a obcí z ORP Kroměříž + dalších měst 

a obcí mimo ORP Kroměříž. Počet výkonů pro klienty mimo Kroměříž je požadován z kontrolních a statistických důvodů.  



Organizace, které v daném roce obdrží dotaci z rozpočtu města Kroměříže, mohou být poskytovatelem dotace vyzvány, aby 

prokazatelně doložily počet poskytnutých jednotek služby pro občany města Kroměříže.  

Město Kroměříž na každou jednotku služby určuje maximální možnou částku, kterou lze na konkrétní jednotku služby získat. Tyto 

maximální částky jsou nastaveny z důvodu případných nepřiměřeně vysokých rozpočtů daných služeb. 

- lůžkoden:    41 Kč  
- bytoden:   129 Kč  
- hodina v přímé péči: 177 Kč 
- osobohodina:  176 Kč 

 

U nově vzniklých sociálních služeb bude výše dotace stanovena na základě individuálního posouzení žádostí o dotace odborem 

sociálních věcí a zdravotnictví s konečným rozhodnutím Rady případně Zastupitelstva města Kroměříže a to dle výše poskytnuté 

dotace. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude výši dotace u nově vzniklých sociálních služeb navrhovat zpravidla po 

předchozí konzultaci s poskytovatelem sociální služby, který uvede kvalifikovaný odhad údajů (viz výše). 

Z počtu výkonů pro klienty za období od 1.1. do 31.10. bude celkový počet výkonů za celý aktuální kalendářní rok administrátorem 

vypočítán následujícím způsobem. Počet výkonů děleno 10 (měsíců) krát 12 (měsíců). 

Příklad: 

V období 1.1. – 31.10.2017 poskytla pečovatelská služba 2 000 hodin v přímé péči. Z toho je 1 800 hodin v přímé péči pro 

klienty z Kroměříže.  

Počet hodin v přímé péči: 
 
2 000 : 10 = 200 
200 x 12 = 2 400 hodin v přímé péči 
 
Počet hodin v přímé péči pro klienty z Kroměříže: 
 
1 800 : 10 = 180 
180 x 12 = 2 160 hodin v přímé péči pro klienty z Kroměříže 

 

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti  

do 31. 3. 2018 

Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže případně Zastupitelstvem města 

Kroměříže.  

 

8. Podmínky pro poskytnutí dotace  

Dotace podle tohoto programu se poskytují při splnění těchto podmínek: 

- řádné podání žádosti podle programu 

- splnění stanovených kritérií pro hodnocení žádosti 

- schválení poskytnutí dotace a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace příslušným orgánem města 

podle obecního zřízení 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění schváleném poskytovatelem 

 

 



Kontaktní osoba: 

Mgr. Radovan Klabal, tel.: 573 321 400, 720 980 341, e-mail: radovan.klabal@mesto-kromeriz.cz 

Jaroslava Krejčiříková, DiS., tel.: 573 321 295, 606 762 604, e-mail: jaroslava.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz 

 

Dokumenty:  

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2018, formuláře žádostí, smlouvy, rozpočet, vyúčtování a Metodika 

k Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb jsou ke stažení: 

www.mesto-kromeriz.cz. 
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Žádost o dotaci na provoz a činnost 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací poskytovatelům  

registrovaných sociálních služeb na rok 2018 

 

                                                           (nevyplňujte) 
         

 

I. Informace o žadateli 

Název žadatele:  

Právní forma:  

IČ:  

Adresa:  

Telefon, e-mail:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Identifikace právnické osoby 

1. osoby zastupujících právnickou osobu 
s uvedením právního důvodu zastoupení 

 

2. osoby s podílem v této právnické osobě  

3. osoby, v nichž má přímý podíl, a o výši 
tohoto podílu 

 

 

Bankovní účet žadatele/název banky, číslo 
účtu, kód banky/: 

 

 

Celkový předpokládaný rozpočet organizace pro rok 2018  

 
 Provoz a činnost budou realizovány v období:  od:  do:  

  

 Částka Kč % 

Požadavek organizace na dotaci z rozpočtu města Kroměříže (součet 

požadavků na všechny sociální služby uvedené v této žádosti)  

  

Schválená dotace (nevyplňujte – vyplní město Kroměříž)   

 

 

 

 

Číslo žádosti  



II. Popis provozu a činnosti organizace: V případě, že žádáte o dotaci na více sociálních služeb, vyplňte  
tento bod za každou sociální službu zvlášť. 
 
 
Přesný název a typ sociální služby - ambulantní, terénní, pobytová. U pobytových služeb uveďte počet  
lůžek.  

 

 
 

 

 

 

Částka Kč 

Počet % 
z celkového 

rozpočtu 
služby 

Požadavek organizace na dotaci z rozpočtu města Kroměříže na 
sociální službu.  

  

Schválená dotace (nevyplňujte – vyplní město Kroměříž)   

 

Účel, na který žadatel dotaci použije.  

 

 

 

 

 

 

Aktivity, které jsou v rámci sociální služby realizovány a na jejichž podporu žádáte – odůvodnění 
žádosti.  

 

 

 

 

 

Celkové zdroje sociální služby na daný kalendářní rok (dotace na službu, dary, platby klientů, 
platby zdravotních pojišťoven atd.). Jedná se o kvalifikovaný odhad výše rozpočtu za celý 
kalendářní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Počet jednotek sociální služby za období 1. 1 – 31. 10. 2017. V případě, že žádáte o dotaci na více  
sociálních služeb, vyplňte tento bod za každou sociální službu zvlášť. 

 

Vyberte jednotku za sociální službu, na kterou žádáte v předchozím bodě tohoto formuláře (II. Popis  
provozu a činnosti), zbylé počty jednotek nevyplňujte. 

 

Jednotka služby 
Počet jednotek  

za období  
1. 1. – 31. 10. 2017 

Lůžkoden – celkem   

Lůžkoden – počet pro klienty z Kroměříže   

Lůžkoden – počet pro klienty z ORP Kroměříže (bez klientů z Kroměříže)  

Lůžkoden – počet pro klienty mimo ORP Kroměříže  

 

Bytoden – celkem   

Bytoden – počet pro klienty z Kroměříže   

Bytoden – počet pro klienty z ORP Kroměříže (bez klientů z Kroměříže)  

Bytoden – počet pro klienty mimo ORP Kroměříže  

 

Hodina v přímé péči – celkem   

Hodina v přímé péči – počet pro klienty z Kroměříže  

Hodina v přímé péči – počet pro klienty z ORP Kroměříže (bez klientů z 
Kroměříže) 

 

Hodina v přímé péči – počet pro klienty mimo Kroměříže  

 

Osobohodina – celkem   

Osobohodina – počet pro klienty z Kroměříže   

Osobohodina – počet pro klienty z ORP Kroměříže (bez klientů z Kroměříže)  

Osobohodina – počet pro klienty mimo Kroměříže  

 

 

Doplňující informace, které žadatel považuje za podstatné, lze uvést na samostatných přílohách.  
 

Čestné prohlášení: 
 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro posouzení  
žádosti. 
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné závazky (po lhůtě splatnosti) vůči městu Kroměříž a jeho organizacím.   
Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném  
znění.  

 
 

Datum vyhotovení žádosti: …………………………              …………………………………………… 
         Jméno, příjmení  

podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele 
s uvedením právního důvodu zastoupení  
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné moci aj.) 

       razítko – pokud žadatel razítko užívá  

 
 

 

 

 



 

Povinné přílohy žádosti: 
 
 

          doloženo   
- kopie dokladu o právní subjektivitě, stanovy   ano ne   

   
- kopie o ustanovení (volbě) statutárního orgánu   ano ne  
     
- kopie dokladu o zřízení běžného účtu (je-li zřízen)   ano ne 

 
  

V případě, že žadatel výše uvedené platné dokumenty již doložil k dříve předloženým žádostem o dotace  
z města Kroměříže, je od této povinnosti osvobozen a čestně prohlašuje, že ve výše uvedených dokumentech  
nedošlo ke změně.  
 

     
      

Datum: …………………..    …………………………………………… 
       Jméno, příjmení  

podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele  
s uvedením právního důvodu zastoupení  
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné moci aj.) 

       razítko  

 
 

 

 

 


