
 

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 
do 5000 Kč dle dotačního programu na činnost v oblasti sociálních 

služeb a zdravotnictví v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název (účel) projektu 

 

 

 

Předpokládané celkové náklady na projekt Kč 

Částka požadovaná z rozpočtu  
města Ústí nad Orlicí 

Kč 

 

Část 1 – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Název žadatele: 
 

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): 
 
1.3. IČO     DIČ 
 
1.4.  Adresa sídla společnosti 
 Ulice, č.p. 

PSČ, město 
 

Korespondenční adresa: 
Ulice, č.p. 
PSČ, město 

 
Telefon: 
Email organizace: 
Internetové stránky: 

 
1.5.  Email kontaktní osoby projektu (realizátor, zpracovatel, účetní atd.): 
  
 
 

Podací razítko: 

 



 

1.6. Číslo účtu: 
 Peněžní ústav: 
 
1.7. Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

v případě potřeby přidejte řádky 
 

I. Jméno, titul, funkce: 
Kontaktní adresa: 
Telefon, email: 

 
II. Jméno, titul, funkce: 

Kontaktní adresa: 
Telefon, email: 
 
 

1.8.  Zde uveďte jména osob, které jsou oprávněny podepisovat smlouvy, příp. 
uveďte skutečnost, zda smlouvu musí podepisovat dva nebo více osob 
najednou: 

 
 

 
 

Část 2 – ÚDAJE O PROJEKTU  

2.1. Doba realizace projektu:  od   do 
 

2.2. Popis projektu (max. 2 strany): 

 

 

 

 

2.3. Cílová skupina: 

senioři  děti  
ostatní              
(uveďte jaké) 

 

 

Počet účastníků/klientů v projektu                   
(každého započítat jen jednou i při opakované účasti) 

předpoklad 
r. 2020 

skutečnost 
r. 2019 

skutečnost 
r. 2018 

celkový počet účastníků       

z toho trvale hlášených v Ústí nad Orlicí       

z obcí správního obvodu Ústí nad Orlicí       

z jiných obcí       

 



 

Část 3 – FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU  

  

 
rozpočet projektu 

Město Ústí nad Orlicí   

Pardubický kraj   

Magistrát, obce   

Příjmy od klientů   

Ostatní rezorty státní správy   

Sbírky   

Sponzorské dary   

Ostatní   

Celkem náklady na realizaci projektu  

 

Upozornění k rozpočtu projektu: Dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí nelze čerpat na 

technické zhodnocení dlouhodobého majetku, leasingové splátky, zálohové platby, DPH o jejíž 

vrácení lze žádat, pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, nákup alkoholických nápojů a 

tabákových výrobků, náklady spojené se zahraničními cestami, odpisy majetku a náklady spojené 

s prázdninovými pobyty – ubytování a stravování. 

Žádost o schválení použití dotace města Ústí nad Orlicí na 

výjimečně uznatelné náklady: 
 

Z celkově požadované částky dotace od města Ústí nad Orlicí žádáme o povolení 
výjimečně uznatelných nákladů na:                                                                      

investiční náklady - pořízení majetku   Kč 

komerční pojištění  Kč                                                                         

osobní náklady 
včetně odvodů povinného za zaměstnavatele 

Kč                                                                          

stravné – pohoštění – dary * Kč 

náklady na telefon a internet Kč 

Celkem Kč 

* nehodící se škrtněte, doplňte požadované částky                                         

 

 



 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do 
příslušného programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:  

 

 

Dne:                                                                            Podpis a razítko: 

 

KONTROLA, ZDA JE ŽÁDOST KOMPLETNÍ 

Vše doporučujeme pozorně zkontrolovat, neboť neúplné žádosti (s chybějícími údaji) 
mohou být vyloučeny z grantového řízení. 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY:  

Všechny organizace: 

Příloha č. 1 Prohlášení žadatele 

Příloha č. 2 Rozpočet projektu 

Příloha č. 3 Stanovy, zakládací listiny atd. – pokud již nebyly odboru sociálních služeb předloženy 
v minulých letech 

 

Podívejte se ještě jednou, zda  
 

 jste vyplnili všechny požadované údaje ve formuláři žádosti,  
 neuvádíte rozdílné údaje,  
 jste přehledně zpracovali a dobře propočetli rozpočet projektu, 
 přiložili požadované dokumenty k projektu (např. ověřující vznik nebo oprávnění k činnosti), 
 žádost je podepsána statutárním zástupcem. 
 

Termín uzávěrky pro podání žádostí:  

21. 1. 2020 

Všechny žádosti obdržené po této lhůtě budou zamítnuty. 



 

POVINNÁ PŘÍLOHA č. 1  

 

Prohlášení žadatele   
(statutárního zástupce nebo jeho zmocněnce, který připojí plnou moc): 
 
Žadatel prohlašuje 
- že údaje uvedené v žádosti i v přílohách k žádosti jsou úplné a pravdivé,  
- že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu a  
- že má vypořádány případné předchozí závazky vůči Městu Ústí nad Orlicí. 
 
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s Dotačním programem na činnost v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2020. 
 
Žadatel prohlašuje, že souhlasí se zařazením údajů do databáze věcně příslušného 
odboru a se zveřejněním svého jména (resp. obchodního jména), účelu a výše 
poskytnutých finančních prostředků. 

 

 

Dne:  

     

       …………………………………………… 
       jméno a podpis statutárního zástupce, 
           razítko organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2  ROZPOČET 
  

Nákladová položka 
Náklady na rok 

2020 celkem 
Požadavek na 

ÚO na rok 2020 
Poznámka -            

slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem       

1.1.Materiálové náklady celkem       

z
 t
o
h
o
: 

potraviny       

kancelářské potřeby       

vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč)        

pohonné hmoty        

ostatní materiálové náklady       

1.2 Nemateriálové náklady        

1.2.1. energie       

z
 t
o
h
o
: 

elektřina       

plyn       

vodné a stočné       

jiné       

1.2.2. opravy a udržování       

z
 t
o
h
o
: opravy a udržování budov       

opravy a udržování aut       

ostatní - konkretizujte       

1.2.3. cestovné       

  

cestovné zaměstnanců       

cestovné klientů       

1.2.4. ostatní služby       

z
 t
o
h
o
: 

telefony       

poštovné       

ostatní spoje       

nájemné       

právní a ekonomické služby       

školení a kurzy       

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč        

jiné ostatní služby       

1.2.5. jiné provozní náklady                       

z
 

to
h
o
: 

daně a poplatky        

        

2. Osobní náklady celkem       

2.1. Mzdové náklady       

z
 t
o
h
o
: 

hrubé mzdy        

OON na DPČ       

OON na DPP       

ostatní mzdové náklady       

2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění       

z
 t
o
h
o
: 

pojistné ke mzdám       

pojistné k DPČ       

pojistné na DPP       

ostatní pojistné       

2.3. Ostatní sociální náklady       

Náklady na realizaci projektu       

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek  

  [2] DNM - drobný nehmotný majetek 
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