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Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou na období let 2022-2023 

Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění 

Účel podpory 

Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni 

v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

v platném znění. 

Poskytované    sociální    služby    jsou   v souladu 

se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Libereckého kraje na období 2021–2023, 

se 4. komunitním plánem sociálních a souvisejících 

služeb Jablonecka na období 2020-2023 a Akčním 

plánem 2022. 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na podporu 

sociálních služeb na jeden kalendářní 

rok 

8 610 000 Kč  

Administrátor 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních 

služeb MMJN 

Kontaktní osoba 
Mgr. Drahomíra Duštírová, tel. 483 357 606,  

dustirova@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky 
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formul

are.html 

Datum zveřejnění dotačního programu 19. 11. 2021 

Datum zahájení příjmu žádostí 3. 1. 2022 od 8.00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí 17. 1. 2022 v 17.00 hodin 

Základní podmínky 

 

 

 

Způsobilé náklady 

Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému 

ve smlouvě. Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu 

způsobilých nákladů pro realizaci základních činností 

sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona  

č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 

č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

mailto:dustirova@mestojablonec.cz
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
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Nezpůsobilé náklady 

-   nesouvisející s poskytováním základních činností příslušné 

sociální služby, 

-   na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona 

o sociálních službách, 

-   na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého 

majetku s pořizovací cenou vyšší než 80 000 Kč 

a provozně technickou funkcí delší než 1rok, 

-   odpisy majetku, 

-   ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady 

na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni 

podle zvláštních právních předpisů, např. příspěvky na 

penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životnímu 

jubileu, příspěvky na rekreaci, 

-   finanční leasing, 

-   daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních 

činností u jednotlivých druhů služeb, 

-   daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet, 

-   smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále,   

-   zálohové faktury bez konečné fakturace; výjimku tvoří 

zálohy na energie, kdy konečná fakturace (vyúčtování) 

bude dodána po uplynutí fakturačního období, 

-   na pořádání workshopů, výjezdních zasedání apod., 

-   náklady, které nelze prokazatelně účetně doložit. 

Ostatní podmínky 

A. Okruh žadatelů 

Žadatelem může být pouze registrovaný 

poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách, který: 

 

- má sídlo na území České republiky a poskytuje 

tyto služby občanům města Jablonec nad Nisou,  

- nedluží finanční prostředky statutárnímu městu 

nebo jím zřízeným organizacím a založeným 

společnostem, dále pak orgánům státní správy, 

územním samosprávným celkům, zdravotní 

pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení, 

- je zařazen do Základní sítě sociálních služeb 

Libereckého kraje nebo mezi veřejně 

podporované sociální služby s celostátní 

a nadregionální působností a má Pověření 

Libereckého kraje k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu nebo Pověření 

Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění 

dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazením mezi veřejně podporované sociální 

služby s celostátní a nadregionální působností, 

- je zařazen do Základní sítě sociálních služeb 

ORP Jablonec nad Nisou, 

- je členem pracovní skupiny komunitního 

plánování. 
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Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové 

organizace státu, kraje nebo obcí nebo jimi 

zřizované či zakládané právnické osoby poskytující 

tyto služby a dále právnické osoby, jejichž činnost je 

podpořena projektem Centrum terénních 

a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – 

Jablonec nad Nisou. 

B. Forma podpory 

 

Účelová neinvestiční dotace 

 

C. Termín realizace aktivit 

 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 

 

D. 
Způsob, termín a místo podání 

žádosti 

Finanční podpora je poskytována žadatelům 

na základě „Žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách“. 

 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace 

jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění.  

Žadatel předkládá na každou sociální službu (tzn. 

dle identifikátoru) vlastní žádost. 

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města – 

www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formul

are.html 

 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem 

musí být podán v období: 

od 3. ledna 2022 do 17. ledna 2022 do 17.00 hodin  

jedním z následujících způsobů: 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu   

města Jablonec nad Nisou v jeho pracovní době. 

Žádost musí být osobně předána nejpozději 

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

17. ledna 2022 do 17.00 hodin. Za okamžik podání 

žádosti se považuje čas, který bude na předané 

žádosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu 

města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou, a to v řádně uzavřené obálce 

označené nápisem „Dotační program sociální 

služby“ a opatřené razítkem, případně podpisem 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
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uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, 

je-li právnickou osobou. Obálka musí být viditelně 

označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost 

musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty 

pro podávání žádostí, tj. dne 17. ledna 2022 

do 17.00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas, který bude na doručené žádosti 

vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou. 

3.  

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to 

následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN 

se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu 

pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději 

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

17. ledna 2022 do 17.00 hodin. Za okamžik podání 

žádosti se považuje čas podání (odeslání) datové 

zprávy. 

       ID datové schránky: wufbr2a  

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 

ve formátu pdf na emailovou adresu 

epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být 

zaslána nejpozději v poslední den lhůty 

pro podávání žádostí, tj. dne 17. ledna 2022 

do 17.00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas odeslání e-mailu. 

3.  

Žádostem podaným po uplynutí lhůty nebude 

vyhověno. 

 

 E. Povinné přílohy k žádosti 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře 

žádosti.  

Žadatel, se kterým již byla uzavřena smlouva o 

poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil 

požadovanými přílohami, předloží pouze čestné 

prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh. 

Samostatně bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již 

není aktuální nebo jim skončila platnost.   
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F. 

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE 

DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD 

NISOU NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ 2022-2023 

Hodnocené 

oblasti  

 

 

I. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY – HODNOCENO NA ODDĚLENÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

ANO/NE 

I. Žádost je zpracována na předepsaném formuláři, úplná, v souladu 

s výzvou, přehledná, srozumitelná a věcně provázaná, obsahuje 

všechny požadované údaje a přílohy. 

 

ANO/NE 

 

 

II.  Žádost (druh sociální služby) odpovídá cílům a opatřením 4. 

komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka 

na období 2020-2023 a je v souladu se Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-

2023. 

 

ANO/NE 

III. Žadatel je členem pracovní skupiny komunitního plánování   

  k datu zveřejnění dotačního programu. 

ANO/NE 

IV. V případě, že žadatel obdržel finanční podporu na sociální 

službu od statutárního města Jablonec nad Nisou v předchozích 

letech, vyúčtování je v pořádku. 

  V případě, že žádost nesplní jeden ze základních požadavků (je hodnoceno 

odpovědí NE), nelze sociální službu podpořit. Žádost je vyřazena 

z hodnocení. 

 

II. ODBORNÉ POŽADAVKY – HODNOCENO V ŘÍDICÍ SKUPINĚ 

KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

120 MAXIMUM BODŮ 

5 1) Účast v procesu komunitního plánování Jablonecka. 

0-5 Žadatel se aktivně účastní jednání (účast více než 70 %). 

50 
2) Potřebnost sociální služby poskytované žadatelem 

pro obyvatele ORP Jablonec pro cílovou skupinu. 

0-50 
Potřebnost služby poskytované žadatelem pro cílovou skupinu 

(Akční plán 2022). 

5 3) Sociální služba je poskytovaná dlouhodobě.   

0-5 
Služba je pro obyvatele ORP Jablonec poskytována minimálně 

jeden rok. 

10 4) Informace o službě, propagace města. 

0-10 

Aktuální informace o dostupnosti služby jsou uvedeny 

na propagačních materiálech a na webu žadatele. Příjemce dotace 

je povinen zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že 
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činnost byla podpořena statutárním městem Jablonec nad Nisou. 

Na reklamních a obdobných materiálech, v reklamních spotech, 

v tisku uvede skutečnost, že realizaci sociální služby podpořilo 

statutární město Jablonec nad Nisou nebo tam alespoň umístí 

logotyp města. 

55 

5) Financování sociální služby je vícezdrojové, požadavek je 

přiměřený, je uvedena kapacita služby dle platného akčního 

plánu. 

0-5 
Požadovaná výše dotace na aktuální rok v jednotlivém případě 

nepřesáhla 5 % výše vyplacené dotace předchozího roku. 

0-5  

V rozpočtu jsou uvedeny další finanční zdroje, např. ministerstva, 

rady vlády, kraj, jiné obce, úřady práce, nadace, nadační fondy, 

dary atp. (v případě, že rozpočet žádosti není vícezdrojový, 

žadatel tuto skutečnost řádně odůvodnil). 

0-10 
Žadatel v žádosti uvedl kapacitu dané služby dle platného 

akčního plánu. 

0-30 
Žadatel v žádosti vymezil přiměřené náklady potřebné na službu 

pro ORP Jablonec. 

G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NA 

PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2022-2023 

počet získaných bodů z max. 120 

vyjádřeno v % 
míra podpory požadavku v % 

91–100 100 

81–90 90 

71–80 80 

61–70 75 

51–60 70 

41–50 60 

méně než 40 50 

  

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat celkový objem 

předpokládaných peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb, bude objem navržených 

dotací procentuálně plošně krácen. V případě, že požadovaná výše dotace na rok 

2022-2023 v jednotlivém případě přesáhne 5% výše vyplacené dotace roku 2021, 

bude vycházeno z výše vyplacené dotace roku 2021. 

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 
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H. 

 

Harmonogram 

administrace žádostí 

 

Konzultace 

žádostí 

Mgr. Drahomíra Duštírová  

 tel.: 483 357 606 

 email: 

dustirova@mestojablonec.cz 

3. 1. 2022 

        - 

17. 1. 2022 

do 17.00 hodin 

Příjem žádostí 

Magistrát města 

Jablonec nad Nisou – 

oddělení sociálních služeb 

3. 1. 2022 

        - 

17. 1. 2022 

do 17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Oddělení sociálních služeb 

MMJN 

18. 1. 2022 

        -  

31. 1. 2022    

Hodnocení 

a návrh 

na přidělení 

podpory 

Řídicí skupina komunitního 

plánování/  

Komise humanitní a sociální 

péče  

únor, březen 

2022 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 
duben, květen 

2022 

CH 
Oznámení o přidělení 

podpory 
Písemně do 15 dnů od schválení návrhu Zastupitelstvem města. 

 

I. 

 

Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou. 

J. Způsob financování 

Zálohovou platbou do maximální výše 100 % přiznané dotace 

na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

 

K. 

 

Termín poskytnutí 

dotace 
Dotace bude poskytnuta dle finančních možností poskytovatele. 

L. Podmínky vyúčtování 

Vyúčtování dle podmínek: 

- Smlouvy o poskytnutí dotace, 

- Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

M. 
Zrušení dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

Příloha: 

 

1. Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

2. Hodnotící kritéria Řídicí skupiny komunitního plánování Jablonecka 

3. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

mailto:dustirova@mestojablonec.cz

