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Zádost o poskytnutí individuální dotace
investiční

ANO*

neinvestiční

ANO*
Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození/IČ:
Adresa bydliště/sídlo:
Registrace:
Kontakt

—

č.telefonu:

E-mail:
Plátce DPH (označte):

B) Právnická

ANO

NE

osoba

Název:

Diecézní charita Brno Organizační jednotka: Oblastní chrita Ždár na

Sídlo:
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

1Č:

44990260

Registrace:

30. 10. 1996 MK

Právní forma:

Evidovaná církevní právnická osoba

Kontakt (č.telefonu, e-mail):

777 755 656, jana.zelena@zdar.charita.cz

Plátce DPH (označte):

ANO (Neuplatňuje nárok na odpočet DPH)

ČR,

8/1 -07-708/1 996

Statutární zástupce:
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Jméno a příjmení, titul:

Jana Zelená, Ing.

Funkce:

ředitelka Oblastní charity Ždár nad sázavou

Kontakt

—

č.telefonu:

777 755 656
jana.zeIenazdar.charita cz

E-mail:

Bankovní spojení žadatele:

Název a kód banky:

Československá obchodní banka, as. (kód banky 0300)

Číslo účtu:

110889787/0300

Celkové náklady (v tis. Kč):
z toho:
1) Provozní náklady celkem
Materiálové náklady
Nemateriálové náklady
Ostatní provozní náklady

24 806 723 Kč
020
651
185
184

Kč
Kč
Kč
Kč

2) Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody na soc. a zdrav. Poj.
ostatní osobní náklady

21 705 703
16066431
5 387 872
251 400

Kč
Kč
Kč
Kč

3 101
707
1 720
673

4 103 263 Kč
3 503 700 Kč
599 563 Kč

1) Vlastní zdroje (v tis. Kč):
Příjmy od uživatelů
Vlastní prostředky
2) Jiné zdroje
tis. Kč):

—

uved‘te jaké (v
20 703 460 Kč
13596720Kč

MPSV

2 269 680 Kč
4 679 060 Kč

Kraj Vysočina
Obce a města (ostatní)

158 000 Kč

Výše dotace (v tis. Kč):

Účel použití:

Spolufinancování služby osobní asistence, Sociální aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a domácí hospicové péče poskytující své
služby občanům spádového území ORP Nové Město na Moravě.
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1Stanovenídoby realizace:

II. 1.2019- 31. 12. 2019

Odůvodnění žádosti:

Důvodem této žádosti je skutečnost, že v rámci dotačního programu Nového Města na Moravě
(Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci) se nemůžeme zapojit, jelikož finanční
prostředky budou poskytovány pouze na základě veřejnoprávní smlouvy v režimu de minimis
(informace uveřejněné ve výzvě
dle nařízení EK č. 1407/2013 obecné de minimis (200 tis. EUR
za 3 roky), nebo nařízení EK č. 360/2012 de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu
(500 tis. EUR za 3 roky) na účet žadatele).
Oblastní charita Ždár nad Sázavou (OCH ZR), která je organizační jednotkou Diecézní charity Brno.
OCH ZR je organizací, která převážně poskytuje sociální služby a podmínkou de minimis v tomto
ohledu nesplňuje. Na základě tohoto důvodu žádáme Nové Město na Moravě o individuální dotaci
na zajištění spolufinancování sociálních služeb, které vychází ze zásad zastupitelstva Kraje
Vysočina. Tyto zásady, které v rámci zajištění sítě sociálních služeb koordinují samotné poskytování
sociálních služeb a tím hospodářskou soutěž ve vztahu k de minimis. Podpora obce pro poskytování
sociálních služeb je nezbytná pro poskytování těchto služeb v mikroregionu Novoměstsko.
Oblastní charita Žd‘ár nad Sázavou poskytuje v mikroregionu Novoměstsko služby osobní asistence,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domácí hospicovou péči. Popis jednotlivých služeb
poskytovaných Oblastní charitou Žd‘ár nad Sázavou je uveden v příloze č. 7.
-

-

Seznam povinných příloh:
I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se
například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z
členské schůze spolku, výpis z rejstříku atd.
2) osob, s podílem v této právnické osobě
3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.
Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

II. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

lil. Fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby
Dokladem může být např. Zřizovací listina, výpis z rejstřĺku (obchodního, veřejného,a pod.), registru
(živnostenského, MK ČR apod.) ne staršĺ 6 měsíců
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IV. Položkový rozpočet

V. Doklad o zřízení účtu (např. smlouva, poslední výpis z účtu apod.)

vl. Čestné

prohlášení žadatele o majetkových podílech

Seznam ostatnĺch příloh:
VII. Podrobný popis služeb

I Ve Žd‘áře nad Sázavou
Dne2O.11.2018
Podpis žadatele
(statutarnihozastupce),
připadně i razitko
*

vyberte vhodnou formu
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