MĚSTO KUTNÁ HORA

vyhlašuje

VÝZVU K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na
sociální účely v roce 2017
Schváleno usnesením zastupitelstva města Kutná Hora č. 155/16 ze dne 28.6.2016

Účel dotačního programu:
Podpora sociální činnosti z rozpočtu Města Kutná Hora v roce 2017
Důvody podpory:
Vytvoření podmínek pro zachování, rozvoj sociální služeb a zajištění dostupnosti na území města
Kutná Hora.
Předpokládaný celkový objem vyčleněných peněžních prostředků:
Předpokládaný objem je ve výši 2.000.000,- Kč.
Maximální výše dotace
Není v jednotlivém případě omezena.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být:
a) Poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb
(registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), který
poskytuje sociální služby v Kutné Hoře.
b) Jiná právnická osoba poskytující ve městě Kutná Hora sociální činnosti nepodléhající
registraci dle zákona o sociálních službách, pokud není finančně dotována na stejné účely
z rozpočtu města a její hospodaření je neziskové.

Lhůta pro podání žádostí
Konečný termín pro přijímání žádostí je 5.9. 2016.
Kritéria pro hodnocení
Tabulka s kritérii hodnocení žádostí o dotaci

Název kritéria
1
2
3
4
5

Potřebnost služby (potřebnost města KH v souladu s opatřeními
aktuálního Komunitního plánu Kutné Hory)
Dostupnost a informovanost (dosažitelnost služby pro cílovou skupinu,
dostatečná propagace služby poskytovatelem)
Finanční stránka žádosti (přesná specifikace rozpočtu, důraz na
vícezdrojové financování – ostatní veřejné zdroje mimo úhrad uživatelů)
Počet osob, kterým je služba poskytována (počet občanů města KH
využívajících danou službu)
Celkové hodnocení služby (hlavní přínosy služby pro město KH, pro cílovou
skupinu, přiměřenost výše požadavku na dotaci apod.)

Počty bodů :
z max. 100
přidělených bodů

25
20
20
10
25

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O podané žádosti bude rozhodnuto nejpozději do 31.3.2017.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Orgánem příslušným k rozhodování o poskytnutí dotace do výše 50.000,-- Kč v jednotlivém případě a
k uzavření veřejnoprávních smluv je rada města.
Orgánem příslušným k rozhodování o poskytnutí dotace vyšší než 50.000,-- Kč v jednotlivém případě
a k uzavření veřejnoprávních smluv je zastupitelstvo města.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Podmínkou pro poskytnutí dotace je, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, rozpočtům územních samosprávných celků,
ke státním fondům, zdravotním pojišťovnám, organům sociálního zabezpečení a jiné.
V případě, že žadatel nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném termínu,
nebo je nepředloží vůbec, je povinen dotaci na výzvu vrátit v celé výši na účet města. Pokud budou
při kontrole vyúčtování zjištěny neuznatelné výdaje uplatněné z poskytnuté dotace nebo nebude celá
částka dotace na stanovený účel dočerpána, bude příjemce vyzván k vrácení částky ve výši těchto
neuznatelných výdajů nebo nedočerpaných prostředků na účet města.
Zjistí-li se kontrolou vyúčtování drobné nedostatky, bude žadatel vyzván k doplnění. Žadatel doloží
požadované doplnění nejpozději do 5 pracovních dnů.

Žádost
http://mu.kutnahora.cz/mu/program-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-kutna-hora

Místo a způsob podání žádostí:
Žádost o dotaci se podává zvlášť na každou sociální službu/činnost.
Žadatel musí podat žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři, ve stanovené formě
(viz. formulář žádosti na webových stránkách města) a ve shodném rozsahu i ve formě elektronické.
Žádosti se doručují následujícími způsoby:
a) osobním doručením na adresu:
Podatelna Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
b) poštou na adresu:
Město Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Havlíčkovo náměstí 552/1,
284 01 Kutná Hora
c) datovou schránkou:
ID datové schránky: b65bfx3
Současně se žádost odesílá v elektronické podobě na adresu: kulhankova@mu.kutnahora.cz .
Obálka pro doručení bude označena názvem Programu.
Termín podání žádosti
Konečný termín pro přijímání žádostí je 5.9. 2016. Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději
v poslední den stanového termínu. Rozhodující je datum přijetí podatelnou Městského úřadu Kutná
Hora. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Administrátor dotačního programu:
Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Kulhánková Renata,
telefon 327 710 298, e-mail:kulhankova@mu.kutnahora.cz

