
Specifická pravidla pro poskytování dotací pro poskytovatele sociálních služeb z Fondu 
sociální podpory (příloha pravidel grantového systému města) 
 

1. Dotace z Fondu sociální podpory (dále jen „Fond“) lze za dále stanovených podmínek 
poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou příspěvkových organizací 
územně samosprávných celků, které poskytují sociální služby v souladu se zákonem 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území města 
Sokolova (dále jen „žadatel“), popř. poskytují tyto služby občanům Sokolova a mají 
sídlo mimo území města Sokolova. Dále lze dotaci poskytnout nestátním 
zdravotnickým zařízením a nestátním neziskovým organizacím poskytujícím 
komplexní pomoc zdravotně postiženým klientům ústavů sociálních služeb a 
zdravotně postiženým občanům Sokolovska.  

 
2. Dotace se poskytuje žadateli na celoroční činnost organizace a to jen na úhradu 

nezbytně nutných nákladů provozované sociální služby, což znamená, že do rozpočtu 
žadatele nesmí být zakalkulován zisk. Z poskytnuté dotace nelze hradit platy, mzdy  a 
odměny vč. zákonných osobních odvodů (sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti) zaměstnanců a členů žadatele; dary, pohoštění, penále, 
úroky z úvěrů, náhrady škod, úhrady cestovních nákladů, pokuty, výdaje investičního 
charakteru, stipendia a doplňky k nim, prázdninové, letní a rekreační soustředění apod.  

 
3. Dotace se poskytuje na náklady, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, 

ověřitelné a podložené originálními doklady. Za uznatelný náklad lze považovat i 
výdaje spojené se zajištěním základních životních potřeb uživatelů sociální služby 
v případech, kdy jsou tito přímo ohroženi na životě a zdraví. Tyto výdaje lze uznat jen 
po nezbytně nutnou dobu v maximální denní výši 70,- Kč na uživatele, který tuto 
pomoc prokazatelně potřeboval. Jedná se zejména o základní potraviny, hygienické 
potřeby apod. 

 
4. Žádosti se podávají u odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který je pověřen správou 

Fondu. Žádosti jsou zpracovány v souladu s grantovým systémem města. Žádosti musí 
být předloženy nejpozději do 15. listopadu roku, který předchází roku, na který je 
dotace žádána. 

 
5. Žádost je podávána na tiskopisu „Žádost o dotaci z Fondu sociální podpory“, 

nedílnou součástí žádosti je rozpočet (roku, na který je dotace žádány i roku, ve 
kterém je žádost podávána) žadatele, jako příloha pak doplňující tabulka obsahující 
vybrané údaje z účetnictví žadatele za předcházející léta. 

 
6. Pro vyúčtování dotace se užije tiskopis „Vyúčtování poskytnutých finančních 

příspěvků (grantu)“, který je užíván pro vyúčtování všech dotací a je přílohou 
grantového systému. Vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v termínu do 31. prosince roku, na který byla dotace 
poskytnuta. 

 
7. O žádosti o dotaci do výše 50.000,- Kč rozhoduje, na základě doporučení odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví a komise sociální a zdravotní, rada města. 
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8. O žádosti o dotaci vyšší než 50.000,- Kč rozhoduje, na základě doporučení rady města, 
která zohlední doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a komise sociální a 
zdravotní, zastupitelstvo města. 

 
9. Příjmem Fondu jsou vlastní zdroje města a budou součástí schváleného rozpočtu pro 

příslušný rok. Každý rok bude částka vložená do Fondu valorizována minimálně o 
míru inflace. 

 
10. Rezerva Fondu je tvořena z přebytku, který vznikne z nevyčerpaných prostředků a 

z prostředků vrácených v rámci vyúčtování poskytnutých dotací. Tuto rezervu bude 
možno použít na podporu vzniku nových a rozvoj stávajících sociálních služeb ve 
městě Sokolově. 

 
11. Žadatel o dotaci z Fondu sociální podpory nesmí v témže kalendářním roce žádat 

dotaci z grantového systému města s výjimkou jednotlivých akcí a akcí tradičních. 
 

12. V případě, že podmínky pro poskytování dotací nejsou uvedeny v těchto pravidlech, 
použijí se pravidla grantového systému. 

 
13. Radě města Sokolova je vyhrazeno právo povolení výjimky z pravidel. 

 
  


