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Dotační program na podporu Minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Kyjov v roce 2019 

 
Dotace na podporu Minimální sítě sociálních služeb ve SO ORP Kyjov v roce 2019 

Vyhlašovatel  

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotačního programu je Město 
Kyjov, Masarykovo nám 30/1, 697 01 Kyjov, zastoupeno 

starostou města. 

Účel a důvod vyhlášení dotačního 

programu 

Tímto dotačním programem jsou podporovány neinvestiční výdaje, 

které budou poskytnuty na stabilizaci a udržitelnost Minimální sítě 

sociálních služeb na Kyjovsku. 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu města Kyjova na 

podporu stanoveného účelu 

(skutečná výše bude stanovena při 

schvalování rozpočtu na rok 2019) 

3.824.000 Kč  

Administrátor 

Odbor školství a kultury Městského úřadu Kyjov 

Mgr. Kateřina Moudrá, tel.: 518 697 582 
e-mail: k.moudra@mukyjov.cz 

Konzultace žádostí 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Kyjov 

Bc. Jana Novotná, tel.: 518 697 571; mobil: 602 515 693 
email: ja.novotna@mukyjov.cz  

Odkaz na webové stránky  www.mestokyjov.cz 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
22. 10. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí 26. 11. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí 14. 12. 2018 

 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů dotace 

Maximální výše poskytnuté 

dotace 

 výsledná dotace pro služby sociální prevence uvedené v 

Minimální síti sociálních služeb je stanovena maximálně ve 

výši 20 % nákladů služby (vycházející z usnesení I/6 ZM 
Kyjova ze dne 17. září 2018), 

 výsledná dotace pro služby odborného sociálního 

poradenství uvedené v Minimální síti sociálních služeb je 

stanovena maximálně ve výši 10 % nákladů služby 
(vycházející z usnesení I/6 ZM Kyjova ze dne 17. září 

2018), 

 výsledná dotace pro služby sociální péče uvedené 

v Minimální síti sociálních služeb je stanovena maximálně 
ve výši 8 % nákladů služby, výjimkou zde je poskytnutí 

dotace na provoz pečovatelské služby, kde je výše finanční 

podpory stanovena maximálně na 20 % nákladů služby 

(vycházející z usnesení I/6 ZM Kyjova ze dne 17. září 
2018) 

Způsobilé náklady 

Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 
prokazatelně souvisejících s projektem, zejména na: 

 nákup materiálu, majetku, 
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 nákup služeb, 

 nákup energií (el. energie, voda, plyn apod.) 

 pronájem prostor a techniky, 

 poštovné, cestovné, kancelářské potřeby, 

 náklady spojené s propagací projektu, 

 ostatní adekvátní náklady prokazatelně související s projektem, 

 nestanoví-li veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace jinak, 

lze dotaci z rozpočtu města použít na mzdy (platy), daně 
a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení 

práce do výše 100% poskytnuté dotace. 

 

Nezpůsobilé náklady 

 zálohové platby, které nebudou zúčtovány do konce 

kalendářního roku, na který byla poskytnuta dotace, 

 komerční, podnikatelské aktivity, 

 finanční dary, 

 náklady prokazatelně nesouvisející s projektem. 

 

 

 

Ostatní podmínky dotace 

Okruh žadatelů 

Sociální služby zapsané v Registru poskytovatelů sociálních služeb, jejichž 

potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku do roku 2020 v jeho příloze Minimální síť sociálních služeb. 
Výjimkou jsou pouze příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město 

Kyjov nebo Jihomoravský kraj či obec. 

Termín realizace 

aktivit 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

Způsob, termín 

a místo podání žádosti 

Dotace je poskytována z rozpočtu města na základě písemné žádosti včetně 
předepsaných náležitostí. Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném 

formuláři, který tvoří přílohu tohoto dotačního programu. V souvislosti 

s konkrétním projektem může žadatel předložit pouze 1 žádost do vyhlášeného 
dotačního programu. Projekty, které spolu prokazatelně souvisí, nemohou být 

rozloženy do více žádostí a dotačních programů, včetně žádostí o individuální 

dotace. Rozhodující pro posouzení je obsah projektu, nikoliv jeho název. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách 
poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova. Formuláře i Zásady jsou dostupné 

na webových stránkách města, k vyzvednutí jsou také na podatelně městského 

úřadu a na odboru školství a kultury. Žádost musí být odevzdána na podatelně 
Městského úřadu Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov nejpozději 

poslední den stanovené lhůty v tomto dotačním programu, případně musí být 

žádost ve stanovené lhůtě předána k doručení poštovní zásilkou, kdy 
rozhodující je den uvedený na podacím razítku pošty. Další možností přijetí 

žádosti o programovou dotaci je doručení ve stanovené lhůtě datovou 

schránkou s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Na později došlé 

žádosti nebude brán zřetel. Žádost nelze podat elektronickou poštou ani faxem. 

Povinné přílohy 

k žádosti 

 výkaz z benchmarkingové aplikace kissos-kr.jihomoravsky.cz 

(povinná příloha žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje)  

 kopie žádosti o dotace na rok 2019 z aplikace OKslužby – 

POSKYTOVATEL 

 kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení 
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běžného účtu (k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti), 

 kopie dokladu jednoznačně prokazujícího právní osobnost žadatele 

(např. platné stanovy s registrací MV ČR nebo krajského soudu, 

zřizovací listinu apod.), 

 doklad statutárního orgánu oprávněného jednat jménem žadatele 

(např. jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu, 

plnou moc, apod.), 

 kopie pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody  

o pracovní činnosti v případě, že žadatel bude z dotace hradit mzdy 

(platy), daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody  

o provedení práce. 

 výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb  

 pověření k poskytování sociálních služeb 

Kritéria pro 

hodnocení žádostí 

 

Posouzení formálních náležitostí 

Byla žádost předložena ve stanoveném termínu? ano ne 

Byla žádost odevzdána na předepsaném formuláři včetně 

všech příloh? 
ano ne 

Předložil žadatel za předcházející rok ve stanoveném 
termínu vyúčtování? 

ano ne 

Je žadatel oprávněn žádat o dotaci? ano ne 

Podmínkou pro postoupení žádosti k hodnocení specifickými kritérii je splnění 
všech formálních náležitostí. V opačném případě bude žádost z dalšího 

projednávání vyřazena a bude navrhnuto neudělení dotace. 

Specifická kritéria hodnocení žádosti 

 

žádosti o dotaci služeb sociální 
prevence  

Výsledná částka dotace bude vypočítána 
dle usnesení I/6 Zastupitelstva města 

Kyjova ze dne 17. září 2018, její 

maximální výše je 20 % z reálného 

rozpočtu služby. 

žádosti o dotaci služeb 

odborného sociálního 
poradenství  

Výsledná částka dotace bude vypočítána 

dle usnesení I/6 Zastupitelstva města 

Kyjova ze dne 17. září 2018, její 
maximální výše je 10 % z reálného 

rozpočtu služby. 

žádosti o dotaci služeb sociální 

péče, bez pečovatelských služeb  

Výsledná částka dotace bude vypočítána 

dle usnesení I/6 Zastupitelstva města 
Kyjova ze dne 17. září 2018, její 

maximální výše je 8 % z reálného rozpočtu 

služby. 

žádosti o dotaci pečovatelských 
služeb 

Výsledná částka dotace bude vypočítána 
dle usnesení I/6 Zastupitelstva města 

Kyjova ze dne 17. září 2018, její 

maximální výše je 20 % z reálného 
rozpočtu služby. 

Lhůta pro rozhodnutí  

o žádosti 

O žádostech rozhodne Rada města Kyjova a Zastupitelstvo města Kyjova 

do 30. 6. 2019. 

 

 

 

 

Podmínky pro 

poskytnutí dotace 

Žadatel musí splňovat následující podmínky: 

 má vyrovnány všechny závazky vůči městu a jeho organizacím, 

Jihomoravskému kraji a jeho organizacím a státu, 

 na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno 

insolvenční řízení, nebyl konkurz zrušen pro nedostatek majetku žadatele 
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nebo není v likvidaci, 

 žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem jeho činnosti nebo trestný čin proti majetku – 

tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního 

orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu. 
 

Dané skutečnosti žadatel doloží svým čestným prohlášením, které je součástí 

formuláře žádosti. 

 

 

 

Podmínky vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 15. 1. 2020, pokud není ve 

smlouvě stanoveno jinak, na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu tohoto 
dotačního programu.  

Podmínky vyúčtování jsou stanoveny v Zásadách poskytování dotací 

z rozpočtu města Kyjova a podrobně budou upraveny ve veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace. 

Zrušení dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Přílohy: 

1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova z dotačního programu na 

podporu minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov pro rok 2019 

2. Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Kyjova za rok 2019 


