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1. Úvodní ustanovení 
 
Tímto dodatkem se v Zásadách dotačního programu pro poskytování účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké 
službám sociálním 2017 schválených Zastupitelstvem města dne 17. 8. 2016 usn.č. 
271/16 upravují odstavce 2.3. Dotační tituly a 5.3. Povinné přílohy žádosti, které nově 
znějí takto:   

  

 
 

2.3. Dotační tituly 
 

         Dotační tituly jsou navrženy v souladu se zaměřením dotačního programu. Celkem v 
rámci dotačního programu budou vyhlašovány 3 níže uvedené tituly: 

 
 
        Dotační titul pro registrované poskytovatele sociálních služeb (dále jen „titul č. 1“):   

Dotace pro již registrované poskytovatele sociálních služeb na částečné financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podpořeny budou registrované 
sociální služby, zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2016-2018, na které jejich poskytovatelé obdrží Pověření Ústeckého kraje 
(působnost v rámci kraje) nebo Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí 
(působnost celostátní a nadregionální) k zajištění dostupnosti sociální služby (dále 
jen „Pověření“). 
 
 
Dotační titul na činnosti v oblasti podpory rodiny (dále jen „titul č. 2“): 
Dotace na celoroční činnost a provoz pro právnické osoby, které působí v oblasti 
podpory rodiny a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně 
navazují. 

 
 

Dotační titul na občanské aktivity svépomocného charakteru (dále jen „titul č. 3“): 
Dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociálně zdravotní sféře, 
které doplňují sociální služby, či na ně navazují. 

 
 
 

5.3.  Povinné přílohy žádosti 
 

a) městem nezřízená organizace sociálních služeb 
1. ověřené1 doklady prokazující právní subjektivitu žadatele, 
2. ověřené1 doklady prokazující statutárního zástupce žadatele,  

                                                 
1
 ověření u úřadů samosprávy je pro neziskové organizace bez správního poplatku  
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3. ověřené1 oprávnění k poskytování sociálních služeb - Rozhodnutí o registraci 
(aktualizované v případě změny) a Pověření (pro nově zařazené služby do 
Základní sítě Ústeckého kraje lze po předchozí domluvě dodatečně doložit 
nejpozději do 10. 1. 2017) – týká se dotačního titulu č.1,  

4. potvrzení o řádném placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní  
pojištění (všechny zdravotní pojišťovny registrované u Ministerstva 
zdravotnictví), ne starší tří měsíců, 

5. písemné prohlášení statutárního zástupce žadatele, že žadatel nemá vůči 
SMÚ ani vůči příslušné obci, příspěvkovým organizacím zřízeným SMÚ, 
či Finančnímu úřadu žádné uplatňované splatné závazky, ani není 
v insolvenci, 

6. písemné prohlášení statutárního zástupce žadatele, že organizace vložila 
a aktualizovala data v systému RISK ke dni podání žádosti, 

7. výroční zprávu, pokud není zpracována, předloží krátkou zprávu o činnosti 
organizace včetně rozpočtu za uplynulý rok (vyjma subjektů poskytujících 
občanské aktivity svépomocného charakteru), 

8. profesní životopis realizátora projektu (vyjma subjektů poskytujících 
občanské aktivity svépomocného charakteru), 

9. písemné prohlášení statutárního zástupce o občanské a morální 
bezúhonnosti osob, které budou činnosti organizovat nebo poskytovat (vyjma 
subjektů poskytujících registrované služby), 

10. písemné prohlášení statutárního zástupce o odborné způsobilosti osob, které 
budou činnosti organizovat nebo poskytovat (vyjma subjektů poskytujících 
registrované služby, a subjektů poskytujících občanské aktivity 
svépomocného charakteru), 

11. ceník činností aktivit (vyjma subjektů poskytujících registrované služby, 
a subjektů poskytujících občanské aktivity svépomocného charakteru), 

12. vytištěné a podepsané „Zásady“ na rok 2017. 
 

b) městem zřízená organizace sociálních služeb 
1. ověřené1 oprávnění k poskytování sociálních služeb - Rozhodnutí o 

registraci (aktualizované v případě změny) a Pověření (pro nově zařazené 
služby do Základní sítě Ústeckého kraje lze po předchozí domluvě 
dodatečně doložit nejpozději do 10. 1. 2017) – týká se dotačního titulu č.1,  

2. doklady prokazující právní subjektivitu žadatele, 
3. doklady prokazující statutárního zástupce žadatele, 
4. písemné prohlášení statutárního zástupce žadatele, že organizace vložila 

a aktualizovala data v systému RISK ke dni podání žádosti, 
5. výroční zprávu, pokud není zpracována, předloží krátkou zprávu o činnosti 

organizace včetně rozpočtu za uplynulý rok, 
6. profesní životopis realizátora projektu, 
7. vytištěné a podepsané Zásady na rok 2017. 

 
 

 
2. Závěrečná ustanovení 

  
Tento Dodatek č. 1 k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké 
službám sociálním 2017 schválilo Zastupitelstvo města dne 12. 10. 2016 usnesením č. 
……. 

 


