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Číslo žádosti (nevyplňujte): 

 

 

Podací razítko: 

 

Žádost o dotaci z fondu města Holešova na poskytování sociálních služeb 
 

1. Informace o žadateli, identifikační údaje 

Název žadatele:  

Adresa sídla: Adresa subjektu: 

Pobočka, provozovna – telefon, e-mail, fax, webové stránky: 

 

Doručovací adresa (včetně PSČ): 

(pouze v případě, pokud se liší od adresy sídla) 

Právní forma:   

Webové stránky: http:// 

Identifikační číslo IČO: 

 

 

 

 E-mail: 

Telefon:  Mobilní telefon: 

Bankovní účet – číslo účtu včetně 

kódu banky:  

Pověření k poskytování sociálních 

služeb (datum, číslo): 

Identifikátor služby, přesný název a 

typ služby – ambulantní, terénní, 

pobytová. 

 

Oprávněný zástupce organizace 

(osoba pověřená k podpisu smlouvy) a 

právní důvod zastoupení: 

 

Jméno a příjmení, telefon, e-mail: 

Osoby (FO i PO) s podílem 

v organizaci (jméno, příjmení, popř. 

název, IČO): 

 

Právnické osoby (název IČO), v nichž 

má organizace přímý podíl, a výše 

tohoto podílu: 

 

Kontaktní osoba: 
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2. INFORMACE O POŽADOVANÉ DOTACI 

Účel dotace – název sociální služby podporované 

činnosti včetně § znění v zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách: 

 

Dotační období:  

Požadovaná částka dotace:  

Výše spolufinancování  

(vlastní zdroje žadatele i ostatní zdroje od jiných 

subjektů): 

Název subjektu Částka (Kč) 

Vlastní zdroje 
 

  

  

  

  

  

Doba, v níž bude požadovaná dotace využita:  

Odůvodnění žádosti – uveďte, na jaký účel a 

aktivity finanční podporu využijete (max. 1 

strana formátu A4): 

 

Stručný popis činnosti organizace:  

3. ÚDAJE O KLIENTECH Z HOLEŠOVA A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTÍ, NÁKLADY 

SLUŽBY 
Celkový počet jednotek v roce 2020 (lůžkoden / bytoden / 

osobohodina / hodina – vyberte jednu možnost dle sociální 

služby): 

 

Počet jednotek poskytnutých holešovským občanům v r. 

2020 (lůžkoden / bytoden / osobohodina / hodina – vyberte 

jednu možnost dle sociální služby): 

 

Celkové předpokládané náklady sociální služby v roce 

2021: 
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Do přílohy dále uvést: - Přehled klientů a počtu hodin / osobohodin / 

lůžkodnů / bytodnů za jednotlivé měsíce po dobu 

celého kalendářního roku. Vykázaný výkon služby 

vztahující se k holešovským občanům musí souhlasit 

se zaslanou tabulkou.  

- Celkový přehled počtu klientů za kalendářní rok 

s identifikačními čísly a s uvedením doby uzavření 

smlouvy (začátek poskytování služby, případně její 

končení). 

3. OSTATNÍ INFORMACE 

 

Všichni žadatelé jsou povinni k žádosti přiložit:  

• kopii dokladu o ustavení (volbě) statutárního orgánu, pokud není součástí údajů o subjektu 

žadatele v příslušném základním registru a kopii oprávnění oprávněné osoby, 

• kopii dokladu o zřízení běžného účtu, 

• kopii žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu, 

• pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje, jiného kraje v ČR 

nebo MPSV na rok 2021 

• požadované přehledové tabulky a přehledy o počtu klientů za kalendářní rok 

• odůvodnění žádosti (pokud prostor v tabulce není dostačující). 
 

Žadatel potvrzuje pravdivost a úplnost všech uváděných údajů. Žadatel prohlašuje, že má ke dni 

podání žádosti splněny všechny své smluvní i zákonné závazky vůči městu v jeho samostatné 

působnosti. 

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) správcem-zpracovatelem osobních údajů v souladu s ustanovením článku 

13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), 

informován(a) o zpracování osobních údajů v předmětné věci, zejména o účelu a oprávnění zpracování OÚ, 

kategorii příjemců OÚ, době uložení OÚ apod.  

Informace o zpracování OÚ v podrobnostech viz www.holesov.cz.  

Dále beru na vědomí poučení o právech subjektu údajů podle ustanovení čl. 15 – 21 GDPR (právo na 

přístup k OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na opravu OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, právo 

na přenositelnost OÚ, právo podat stížnost) s tím, že tato práva lze u správce uplatnit písemně 

prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje na pověřence: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov, telefonní spojení: 

573 521 111, e-mail: poverenec@mikroregionholesovsko.cz. 

 

http://www.holesov.cz/
mailto:poverenec@mikroregionholesovsko.cz
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Místo a datum:  

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem subjektu s uvedením právního důvodu zastoupení: 

Podpis a razítko: 

Seznam příloh k žádosti: 

Komentář: 

Schválená finanční podpora 

pro rok 2021 (vyplňuje město 

Holešov): 

Částka Kč % 


