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Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu 

města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, 
vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

 

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
- pomoc a podpora 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.   
 
b) důvody podpory stanoveného účelu: 
- pomoc a podpora občanů různých cílových skupin v předem nepředvídaných situacích, zejména 
v oblasti sociální pomoci a péče. 
 
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu: 
- 85 000 Kč  
 
d) maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
- 30 000 Kč 
 
e) okruh způsobilých žadatelů: 
- fyzické osoby s trvalým pobytem v Holešově či poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. 
Předpokladem je poskytování služeb občanům Holešova.  
 
f) lhůta pro podání žádosti: 
- 02.01.2020–13.11.2020  
Přijatá žádost je společně se zpracovanou důvodovou zprávou předložena vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví k projednání radě města. 
 
g) kritéria pro hodnocení žádosti 
- 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. 
 
- 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. 
 
h) lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
- u žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od doručení 
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i) podmínky pro poskytnutí dotace: 
- 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 (platí pro poskytovatele sociální služby).  
- dotace nesmí být použita na zajištění fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (platí pro poskytovatele sociální služby). 
 
j) vzor žádosti a obsah příloh: 

- Dle žadatele: a) Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova na r. 2020 
(poskytovatel sociální služby) – v příloze; b) Individuální žádost o dotaci z fondu města 
Holešova v r. 2020 (pro fyzické osoby) – v příloze. 

- odůvodnění žádosti o dotaci (max. 1 A4 textu) 
- fakturu, či jiný doklad o zaplacení věci / podpory / odkaz / objednávku atp. – dle 

charakteru žádosti (žadatel FO) 
- kopii dokladu o ustavení (volbě) statutárního orgánu, pokud není součástí údajů o 

subjektu žadatele v příslušném základním registru a kopii oprávnění oprávněné osoby 
(platí pro poskytovatele sociální služby), 

- prostou kopii dokladu o zřízení běžného účtu (platí pro poskytovatele sociální služby), 
- prostou kopii žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu (platí 

pro poskytovatele sociální služby), 
- pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje, jiného 

kraje v ČR nebo MPSV na rok 2020 (platí pro poskytovatele sociální služby) 
- čestné prohlášení žadatele, kterým potvrdí, že: 

a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně majetku žadatele žádné z insolvenčních řízení 

upravených zákonem č. 182/2006 Sb., v platném znění, žadatel není v likvidaci, 

b) není v soudním ani jiném sporu s městem Holešov ani jeho organizacemi a žadatel 

není jejich dlužníkem, a to od doby podání žádosti o dotaci, po celou dobu po 

poskytnutí dotace do okamžiku řádného vyúčtování, 

c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění, 

d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích 

neobdržel z prostředků veřejných rozpočtu celkovou individuální veřejnou podporu 

překračující hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 

1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 

podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí 

požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. 

 
 
Veškeré informace obsahuje Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova, který je zveřejněn na internetových stránkách www.holesov.cz.  
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaško, tel. 573 521 758, e-mail: michaela.vasko@holesov.cz 

 
 
 
Ev. č. 3/2020 
Vyvěšeno dne: 03.01.2020 
Bude sejmuto dne: 04.01.2021 
Sejmuto dne: 
 
  
V Holešově 02.01.2020                    Mgr. Rudolf Seifert, v.r. 
                starosta města 


