
Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 

na sociální oblast 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast 

(tzv. individuální dotace) se zřizuje v souladu se Statutem Fondu a v návaznosti na 

ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. g) Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace 

z Fondu (dále jen „obecná pravidla“), a to za účelem pomoci a podpory občanům města 

Holešova v mimořádných situacích, krizových situacích. Mimořádně může být dotace 

poskytnuta i na poskytování sociální služby, na kterou si z odůvodněných příčin 

poskytovatel nepodal žádost o dotaci na poskytování služby z Programu pro 

poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální služby v řádném 

období.   

 

(2) Cílem Programu je pomoc a podpora občanů různých cílových skupin v předem 

nepředvídaných situacích, zejména v oblasti sociální pomoci a péče.  

 

(3) Celkový objem finančních prostředků na sociální oblast v daném Programu vychází 

z alokované částky schváleného rozpočtu města Holešova na daný kalendářní rok.  

 

(4) Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 30 000 Kč.  

 

 

Článek 2 

Podání a projednání žádosti 

(1) O dotaci v tomto programu mohou požádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Holešově 

či poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. Předpokladem je poskytování služeb 

občanům Holešova. 

 

(2) Žádost musí být podána na předepsaném formuláři Individuální žádost o dotaci z fondu 

města Holešova  a musí být doplněna přílohami, které jsou v žádosti uvedeny.   

 

(3) Žádost o dotaci je podávána na podatelně MěÚ Holešov se všemi náležitostmi a 

přílohami. Termín podání žádosti není stanoven.  

 

(4) Přijatá žádost je společně se zpracovanou důvodovou zprávou zpravidla do 30 dnů 

předložena vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví k projednání radě města.  

 

Článek 3 

Kritéria hodnocení žádostí 

(1) Podané žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií: 

a) účel, pro jaký má být dotace využita – důraz je kladen na podporu občanů v rámci 

sociální nebo jiné krizové situace; 



b) v případě žádosti na poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., bude 

stěžejním kritériem poskytnuté dotace „výkon“ sociální služby – žadatel poskytne do 

žádosti údaje o jednotce konkr. sociální služby: lůžkoden, bytoden, hodina v přímé péči 

nebo osobohodina. 

 

(2) Při rozhodování o výši dotace bude přihlíženo k následujícím skutečnostem: 

a) další dotace a nefinanční podpora poskytnuté žadateli městem Holešov, 

b) kvalita předložené žádosti včetně vyplněné žádosti a povinných příloh, 

c) to, zda žadatel o dotaci v předchozích letech plnil či neplnil podmínky dříve 

poskytnutých dotací. 

 

Článek 4 

Uznatelné a neuznatelné náklady v případě podpory sociální služby 

(1) Uznány budou zejména osobní a provozní náklady služby, které souvisí s poskytováním 

základních činností sociální služby poskytované na území města Holešova nebo pro 

občany města Holešova.  

 

(2) Dotace nesmí být použita na zajištění fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách.  

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020. 

(2) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast 

byl schválen usnesením Zastupitelstva města Holešova č. 160/5/ZM/2019 ze dne 

04.11.2019. 

 
 

V Holešově dne 04.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert 

starosta města 

 Milan Roubalík 

místostarosta města 

 

 


