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Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 

financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2020 

 
 

Účel dotace 
 

 
Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům 
sociálních služeb zapsaným v registru. 

Správce a kontaktní osoba 

 
odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 
Mgr. Adéla Sochůrková, tel.: 485 244 969, 775 860 399 
e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz 
 

Celkový finanční objem pro 
tuto výzvu 

7.000.000 Kč 

Finanční objem určený pro 
vyhlášení programu A 

1.000.000 Kč 

Finanční objem určený pro 
vyhlášení programu B 

6.000.000 Kč 

Maximální výše dotace na 
1 žádost 

 
Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 350.000 Kč na jednu žádost z 
rozpočtu dané služby na území města Liberec. 
 

Podmínky poskytnutí dotace 
Dotace budou poskytovány v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních 
služeb poskytovaných na území města Liberec, schválenými usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 55/2020. 

Žadatelé 

 
Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který: 

- má platné oprávnění k poskytování sociálních služeb 
(registraci) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na druh sociální 
služby, na kterou žádá o dotaci, 

- má platné pověření k poskytování sociálních služeb jako 
služeb v obecném hospodářském zájmu, 

- je zařazen v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, 

- je členem  pracovní skupiny pro komunitní plánování 
sociálních služeb ve městě Liberec, 

- poskytuje sociální službu, na kterou žádá o dotaci, na území 
v regionu Liberec ve smyslu Komunitního plánu sociálních 
služeb v regionu Liberec na období let 2018 - 2022 (tj. Liberec, 
Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice),  

- v době podání žádosti o dotaci nebo v době do poskytnutí 
dotace nedluží po lhůtě splatnosti žádné finanční prostředky 
SML nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, 
orgánům státní správy, finančnímu úřadu, územním 
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samosprávním celkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům 
sociálního zabezpečení,  

- není proti němu vedeno exekuční řízení, 

- není v likvidaci, v úpadku nebo hrozícím úpadku, není proti 
němu vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo nebyl 
proti němu zrušen konkurz pro nedostatek majetku. 

 
Tyto skutečnosti dokládá žadatel přílohami a čestným prohlášením k žádosti 
o dotaci. 
 
Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje 
nebo obcí, nebo jimi zřizované či zakládané právnické osoby poskytující 
tyto služby. 
 

Způsob, termín a místo 
podání žádosti 

 

Na každou sociální službu se podává samostatná žádost o dotaci. 

Žádosti je nutné podat na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na 
rok 2020“:  

1) elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem 
statutárního zástupce žadatele k rukám Adély Sochůrkové (odbor školství 
a sociálních věcí, oddělení humanitní), nebo   

2) písemně poštou na adresu: statutární město Liberec, odbor školství a 
sociálních věcí, oddělení humanitní, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, 
nebo osobním doručením přímo na podatelnu statutárního města 
Liberec. 
V případě písemného podání žádosti je nutné doložit i elektronickou verzi 
žádosti včetně příloh (na CD, emailem, atd.) 
 
Termín podání žádosti: od 6. 4. - 20. 4. 2020 do 17:00 hod. 

Upozornění: Po ukončení příjmu žádostí nebude žadatelům, kteří si 
nepodali žádost do tohoto dotačního titulu, poskytnuta individuální 

dotace na financování sociálních služeb. 

 

 

 

Přílohy žádosti 

 

 

1) Povinné přílohy žádosti: 

 kopie pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu (vč. dodatků se stanovením výše vyrovnávací platby), 

 kopie jednatelského oprávnění osoby zastupující žadatele (plná moc, 

jmenování do funkce, apod.), 

 kopie Rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytování služeb 

v oblasti oddlužení – Ministerstvo spravedlnosti (pokud je udělena) 

– pouze u služby Odborné sociální poradenství. 

V případě, že si žadatel podává žádosti na více svých služeb, může povinné 
přílohy doložit pouze jednou.  
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2) Přílohy, které je nutné dodat v případě, že se liší od informací 

ze žádosti na rok 2019: 

 aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku právnických osob, 

 kopie aktuálního zakladatelského dokumentu (stanovy, statut, 

zřizovací, zakladatelská listina/smlouva atd.), 

 kopie dokladu o bankovním spojení. 

Použití dotace, způsobilé 
náklady/výdaje 

 
Dotace je poskytována pouze na úhradu nezbytných provozních a osobních 
nákladů/výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu 
základních činností, jak jsou vymezeny v ZSS a jeho prováděcí vyhlášce 
č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Za uznatelné náklady se považují provozní a osobní náklady, které 
prokazatelně vznikly v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který se dotace 
poskytuje, byly vynaloženy v přímé souvislosti s poskytováním sociální 
služby v rozsahu základních činností, na niž se dotace poskytuje, a jsou 
nezbytné na zajištění dotované sociální služby. Náklady musí odpovídat 
cenám v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku, resp. 
nominálním mzdám nebo platům a zákonným odvodům na sociální a 
zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem. Při posuzování 
ne/uznatelnosti nákladů se bude vycházet z  Metodiky pro poskytovatele 
Liberecký kraj platné ke dni výzvy. 
 

Termín realizace aktivit od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 

 

 

Harmonogram 
administrace žádostí 

Příjem žádostí: 

 

odbor školství a sociálních věcí, 
oddělení humanitní 

od 6. 4. - 20. 4. 2020 do 17:00 hod. 

Kontrola formálních náležitostí 
žádostí: 

 

odbor školství a sociálních věcí, 
oddělení humanitní 

od 21. 4. 2020 

Projednání návrhu: 

 

Rada města Liberec 

19. 5. 2020 

Schválení návrhu: 

 

Zastupitelstvo města Liberec 

28. 5. 2020 
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Způsob hodnocení žádostí 

Formální náležitosti žádosti: 

 
 - žadatel splňuje podmínky dle bodu 

2.1 dle schválených pravidel pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních 
služeb poskytovaných na území 
města Liberec  

  
-  žádost je podána v řádném 

termínu a na předepsaném 
formuláři, úplná, v souladu 
s podmínkami výzvy, přehledná, 
srozumitelná a věcně provázaná, 
obsahuje všechny požadované 
údaje a přílohy. 

 

 

Výpočet výše dotace: 

   Dle bodů 3.8 a 3.9 Pravidel pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec na 
podporu financování sociálních služeb 
poskytovaných na území města 
Liberec. 

Oznámení o rozhodnutí o 
žádosti 

 
Do 15 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na webových 
stránkách SML.  
 

Služby zařazené do 
programu A 

 
§ 57 – Azylové domy, § 58 – Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová 
denní centra 
 

Služby zařazené do 
programu B 

 
Všechny ostatní služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou zařazeny do 
programu A. 
 

 

Přílohy výzvy: 

1) Stanovená kritéria pro vyhlášení dotačního řízení na financování služeb v sociální oblasti na rok 2020 
2) Vzor Žádosti o dotaci z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 



Příloha č. 1 

Stanovená kritéria pro vyhlášení dotačního řízení na financování služeb 
v sociální oblasti na rok 2020 

 

 
STANOVENÁ KRITÉRIA PRO VŠECHNY SLUŽBY 

 
POČET 
BODŮ 

Vybrané druhy sociálních služeb 

 

a) služby sociální prevence 

 

b) služby sociální péče – terénní a ambulantní forma 

 

c) služby sociální péče – pobytová forma 

 

d) služby sociálního poradenství 

 

 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb 

 

 Služby sociální prevence 

 

a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro 

osoby s poruchami autistického spektra 

 

b) pro osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 

c) pro imigranty a azylanty 

 

d) ostatní 

 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

5 

 Služby sociální péče 

 

a) podpora služeb pro osoby s kombinovanými vadami a 

poruchami autistického spektra 

 

b) podpora sociálních služeb určených osobám s duševním 

onemocněním a uživatelům s psychiatrickou diagnózou 

 

c) podpora služeb pro osoby s neurodegenerativními 

poruchami 

 

d) ostatní 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 
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 Služby odborného sociálního poradenství 

 

a) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí 

 

b) terminálně nemocní uživatelé, osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách 

 

c) imigranti, azylanti, etnické menšiny 

 

d) ostatní 

 

 

20 

 

15 

 

 

10 

 

5 

 

Služba odborného sociálního poradenství poskytuje 

akreditované dluhové poradenství 

 

Služba odborného sociálního poradenství neposkytuje 

dluhové poradenství 
 

15 

 

 

0 

Sociální služba je poskytována bez úhrady  

(dle zák. 108/2006 Sb.) 

 

Sociální služba je poskytována za úhradu  

(dle zák. 108/2006 Sb.) 
 

10 

 

 

0 

 



Číslo evidence

Ulice, č.p.

Obec PSČ Datová schránka

Jméno

Mobil Email

Jméno

Mobil Email

Identifikátor služby:

Ulice, č.p.

Obec PSČ

Služba OSP pokytuje 

certifikované dluhové 

poradenství

ANO/NE

 Celkem  Celkem 

Liberec 1) Liberec 1)

 Žadatel je členem pracovní skupiny pro KPSS v regionu Liberec:                            

(uveďte název skupiny) 

Vyrovnávací platba celkem (uvedeno v Pověření SOHZ nebo jeho příloze)

Pověření k poskytování SOHZ 

vydal:

Podíl plateb uživatelů (dle Pověření SOHZ-výnosy 

služby)

Celkové skutečné náklady na soc. 

službu (dle identifikátoru)  v roce 

2019

Celkové předpokládané  náklady na 

soc. službu (dle identifikátoru)  v roce 

2020

Služba sociální prevence Služba sociální péče Odborné sociální poradenství

d) jiné (uveďte)

U daného druhu služby vyberte 

převažující cílovou skupinu (nehodící 

se škrtněte nebo vymažte)

Druh služby

a) s chronickým duševním onemocněním nebo PAS

b) bez přístřeší, osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy

c) imigranti a azylanté

d) jiné (uveďte)

c) s neurodegenerativními poruchami

a) s kombinovanými vadami nebo PAS

Adresa pobočky v Liberci                                                                                                 
(uvádějte v případě, že se liší od sídla)

b) s duševním onemocněním a osob s psychiatrickou diagnózou

d) jiné (uveďte)

a) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí

b) terminálně nemocných, závislých nebo ohrožených závisl.na 

náv.látkách

c) imigranti, azylanté, etnické menšiny

Právní forma

Název / jméno žadatele                                        
(přesný název dle registrace)                                     

Kontaktní osoba                              
(uveďte v případě, že se liší od statutárního 

zástupce)

počet uživatelů (z toho občanů regionu 

Liberec 1):
Předpoklad uživatelů za rok 2020

Počet uživatelů za rok 2019

Bankovní spojení (č. účtu včetně kódu 

banky)

IČ

počet uživatelů (z toho občanů regionu 

Liberec 1):

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2020                                                                                                                              

adresa: statutární město Liberec, tř. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, datová schránka 7c6by6u

Datum přijetí žádosti  

Popis služby a její specifika                            

( možné uvést v příloze)

Stručné odůvodnění žádosti                         
(možné uvést  v příloze )

Název služby

Číslo žádosti

INFORMACE O ŽADATELI

Sídlo žadatele

Statutární zástupce

INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
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Příloha č. 2 - Vzor žádosti



 1. NÁKLADY celkem 

 2.   ZDROJE financování neinvestičních nákladů

Vlastní zdroje žadatele 

Příjmy od klientů

Ostatní vlastní zdroje

Finanční příspěvek získaný/požadovaný od města Liberec celkem

Další veřejné zdroje financování

Předpokládané náklady 

na rok 2020

Rozdíl nákladů r. 2019 

a nákladů r. 2020

0 0

Výše úvazků 

pracovníků v síti LK

Výše úvazků 

pracovníků v síti LK 

hrazených z projektů2)

Předpokládané 

náklady v Kč na 

region Liberec

X X
0,00 0,00 0,00

Povinné přílohy: zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy

kopie dokladu jednatelského oprávnění osoby zastupující žadatele (plná moc, jmenování do funkce atd.).
kopie pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (případné dodatky se stanovením výše vyrovnávací platby) 
kopie Rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení - Ministerstvo spravedlnosti (pokud je vydána) - pouze u služby Odborné sociální poradenství

kopie zakladatelského dokumentu (stanovy, statut, zřizovací zakladatelská listina/smlouva atd.) 
kopie dokladu o bankovním spojení

Dobrovolné přílohy: (podrobnější popis služby, další vysvětlení k žádosti a jiné)

1.

2.

*

*

* údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

V Liberci dne ………………………………

Vysvětlivky:

1) region Liberec = Liberec, Vratislavice n. N., Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž n. N. 

CELKOVÝ ROČNÍ ROZPOČET NA SLUŽBU NA LIBERECKU

0 0

0

0 0

MPSV

0,00

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  SOCIÁLNÍ SLUŽBY1)                                                                                            

0

Ostatní náklady

Procentuální vyjádření požadovaného finančního příspěvku vzhledem k celkovému rozpočtu služby #DĚLENÍ_NULOU!

0,00

Výše úvazků pracovníků na 

region Liberec 1)

Pracovník v přímé péči

Počet osob

0

00

skutečnost 2019 na region Liberec 1)                                       

v Kč

Úřady práce

předpoklad 2020 na službu na region Liberec 1)                                                                                                       

v Kč

Podpis žadatele..................................................... 

(razítko,  používá-li žadatel)

kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob

0
CELKEM

Ostatní zdroje financování

Nadace nebo finanční dary fyzických a právnických osob

ROZPOČET NÁKLADŮ  NA SOCIÁLNÍ SLUŽBU v Kč NA REGION LIBEREC ( tj. město Liberec,  Vratislavice n. N., Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice, Stráž n. N. )                                                                                                                     

Nemateriálové náklady (např.: energie, nájemné, služby a jiné)

4.

Požadovaný příspěvek na rok 2020

2.

Zdůvodnění navýšení jednotlivých položek rozpočtu oproti roku 2019: (stručně a výstižně)

Ostatní pracovníci

Celkem

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 apod.,

Žadatel prohlašuje, že:

seznámil se s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec,                                                          

0,00

Požadovaný příspěvek v Kč od města Liberec

Přílohy, které je nutné dodat v případě, že se liší od informací z žádosti na rok 2019:

Funkce (pracovní zařazení)                   

1.

3.1

 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Materiál (např.: potraviny, čisticí prostředky, DDHM, kancelářské potřeby, pohonné 

hmoty a jiné)

Osobní náklady3.

Skutečné náklady roku 2019

HPP (včetně odvodů)

3.2

Ostatní osobní náklady 

DPP, DPČ (včetně odvodů)

3.3

Mezirezortní komise a rady vlády 

Evropské fondy a projekty

Kraj (mimo prostředky z alokace MPSV)

Ostatní rezorty státní správy

Dotace poskytovaná Krajským úřadem prostřednictvím MPSV

Jiné obce (mimo Liberec)
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