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1. Základní rámec  

  1.1. Účel finanční podpory (dotace)  

Finanční podpora z rozpočtu Města Turnova bude poskytnuta na účel dle §10a odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovený zvláštním právním předpisem -  zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. Bude poskytnuta na provozní náklady (včetně osobních nákladů), 

které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností 

sociálních služeb.   

Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Finanční podpora bude poskytnuta na provozní náklady (včetně osobních nákladů) sociální 

služby na daný rok.  

  

Finanční podpora (dotace) je určena na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na 

území města Turnova v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Libereckého kraje (dále jen „SPRSS LK) a s Komunitním plánem sociálních služeb regionu 

Turnovsko.  

  

Finanční podpora je součástí jednotné vyrovnávací platby určené pro sociální služby zařazené 

do Základní sítě Libereckého kraje, jejíž součástí jsou služby, které splnily nezbytné 

vícezdrojové financování.  

  

Finanční prostředky nesmí být použity na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 

zákona o sociálních službách).  

  

Na poskytnutí finančních prostředků v rámci této dotace není právní nárok. Finanční podpora 

nemusí být přidělena v požadované výši.  

 

  1.2. Vysvětlení pojmů  

Žadatel   Poskytovatel sociální služby, který splňuje 

podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se 

uchází o finanční podporu formou dotace na 

sociální službu od města   

Poskytovatel podpory  Poskytovatelem dotace je město Turnov  

Finanční podpora (dotace)  
 Finanční prostředky, které poskytuje ze svého 

rozpočtu město Turnov příjemci dotace na účel 

stanovený zákonem o sociálních službách a které 

tvoří nedílnou součást vyrovnávací platby  

poskytované příjemci dotace.  
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Vyrovnávací platba  

    

Celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých 

provozních potřeb.  Je vypočtena jako rozdíl 

vypočtených nákladů a vypočtených výnosů.  

Smlouva o poskytnutí dotace  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem 

Turnovem a poskytovatelem sociální služby 

(příjemcem dotace) o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnova, která je výsledkem dotačního 

řízení a která upravuje práva a povinnosti 

smluvních stran ve vztahu k dotaci.  

      

   1.3 Vztah dotace k veřejné podpoře  

Dotace na podporu sociálních služeb je nastavena v souladu se zákonem o sociálních službách 

a evropskou legislativou v oblasti tzv. veřejné podpory, konkrétně v souladu s Rozhodnutím 

Komise (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování  

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.  

2. Pravidla dotace  

  

  2.1 Určený finanční objem na dotační řízení  

  

Minimální výše dotace na jednu sociální službu je 5.000, - Kč, maximální výše není stanovena, 

dotace bude stanovena dle hodnotících kritérií a dle celkového objemu finančních prostředků.  

  

  2.2 Oprávnění žadatelé, neposkytnutí dotace  

  

Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k 

poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci, 

anebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení 

§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách na druh sociální služby, na který žádá o dotaci.  

  

V rámci této dotace nebudou podporovány:  

• sociální služby, které nejsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb  

• jiné činnosti než základní činnosti uvedené v zákoně o sociálních službách.  

   

Dotaci nelze poskytnout:  

• právnickým a fyzickým osobám, které mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má 

být dotace poskytnuta, závazky k Libereckému kraji, městu Turnovu, zdravotním 
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pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a celnímu úřadu po 

lhůtě splatnosti,  

• právnickým a fyzickým osobám, které v předchozím období poskytnutou dotaci řádně 

nevypořádaly a nevyúčtovaly.  

  

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání žádostí ani k získání dotace, jestliže:  

• jsou v konkurzu nebo v likvidaci, mají své záležitosti spravovány prostřednictvím 

soudů, vstoupili do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, pozastavili své 

činnosti anebo jsou v nějaké obdobné situaci.  

• jsou předmětem řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, 

uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní 

legislativě nebo směrnicích,  

• byli usvědčeni z trestného činu týkajícího se profesionálního chování rozsudkem, který 

je pravomocný (tj. není proti němu řádný opravný prostředek),  

• jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv 

prokazatelným způsobem,  

• nesplnili povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění podle zákonných ustanovení,  

• nesplnili povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení.  

 

  2.3 Uznatelné náklady/výdaje  

  

Obecně platí, aby mohly být náklady/výdaje považovány za uznatelné, musí:  

• být nezbytné pro zajištění sociální služby a musí vyhovovat zásadám, především 

efektivnosti použití finančních prostředků, hospodárnosti a účelnosti,  

• být vynaloženy na úhradu způsobilých výdajů, výdajů vzniklých v daném roce, 

nejdříve však od prvního dne poskytování služby,  

• být skutečně vynaloženy, doloženy a zaevidovány v účetnictví na účetních dokladech 

příjemce a musí být identifikovatelné, ověřitelné,  

• být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

ostatními obecně platnými předpisy a se smlouvou.  

• být vynaloženy na základní činnosti  

  

2.4 Neuznatelné náklady/výdaje  

  

Z finanční podpory nelze hradit náklady, které nesouvisí s poskytováním základních činností 

pro daný druh sociální služby a nejsou uvedeny v rozpočtu žádosti, či přesahují částky v 

rozpočtu uvedené nebo vznikly mimo stanovené období.  
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Dále se jedná:  

- dlužný úrok  

- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy   

- investiční náklady  

- rekonstrukce a opravy nemovitostí  

- cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem 

předpokládaného projektu a typu služby  

- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění   

- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a 

správě  

- zálohové faktury bez konečné fakturace  

- doklady nesplňující podmínky uvedené ve smlouvě  

- náklady nad rámec základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

  

3. Přijímání žádostí  

  

  3.1 Žádost  

Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti o dotaci z rozpočtu 

města Turnov“.  

Poskytovatelé budou podávat jednu žádost, která bude doložena informacemi o poskytovaných 

sociálních službách a dalšími požadovanými přílohami.  

Žádost je nutné podat výhradně písemně na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z rozpočtu 

města Turnov“.   

Podepsaný originál je zasílán písemně poštou na adresu: Městský úřad Turnov, odbor 

sociálních věcí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, v zalepené obálce s označením 

„Finanční podpora sociálních služeb, NEOTVÍRAT“ a s označením odesílatele nebo 

doručením přímo na podatelnu městského úřadu nebo prostřednictvím datové schránky 

s elektronickým podpisem statutárního zástupce k rukám vedoucí odboru sociálních věcí.  

Žádost je dostupná na:  

webových stránkách města Turnova.  

3.2 Termín podání  

Žádost o finanční podporu z prostředků města Turnova je možné zpracovat a podat v termínu, 

uvedeném ve Výzvě k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (dále výzva).  
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Nejzazší datum pro přijetí písemných žádostí o finanční podporu je stanoven ve výzvě.  

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí Městským úřadem v Turnově.  

Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno 

razítko podatelny MÚ s datem a časem doručení. V případě zaslání žádosti poštou musí být 

žádost doručena na podatelnu MÚ do uvedeného data a hodiny.  

Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat poskytovatele podpory (město) o 

jakékoliv změně v údajích uvedených v žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy tato změna nastala.  

3.3 Požadovaná dokumentace   

• Žádost o dotaci z rozpočtu města Turnov 

• Přílohy:  

1. informace o organizaci  

2. informace o sociální službě:  

- popis služby  

- místo realizace služby  

- cílová skupina  

- užitečnost pro město  

- soulad se Strategickým plánem města Turnova a platným Komunitním plánem sociálních 

služeb regionu Turnovsko – rozpočet na sociální službu  

- zdroje zajištění služby  

3. čestné prohlášení  

4. kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě  

5. kopie dokladu o zřízení účtu  

6. kopie dokladu opravňující osobu jedna jménem příjemce dotace  

7. kopie pověření Libereckého kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

  

4. Hodnocení  

  4.1 Posuzování žádostí  

Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti žadatelů budou vyhodnocovány ve dvou fázích:  

• administrativní kontrola – ověření, zda je žádost zpracována na předepsaném 

formuláři, je úplná a v souladu s vyhlášením dotačního řízení, ověření, zda je žádost v 

souladu se SPRSS a platným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko, 

zda byla žádost podána v termínu vyhlášeného dotačního řízení. Administrativní 

kontrola bude zaznamenána na formulář „Hodnotící formulář“. První fázi posouzení 



7  

  

provede určený zaměstnanec odboru sociálních věcí. Pokud žádost nebude splňovat 

požadavky na administrativní kontrolu, pak nebude zařazena do dalšího hodnocení a 

bude vyřazena pro administrativní nesoulad.  

• hodnotící kritéria – specifická kritéria – jsou posuzována Správní radou fondu na 

podporu sociální oblasti. Pro hodnocení jsou stanovena následující kritéria:  

Kritéria hodnocení žádostí pro poskytování dotací na sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  

  

Zda je poskytovaná sociální služba v souladu se Strategickým plánem města Turnova a 

platným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko (prospěšnost pro 

Turnov).  

  

Soulad se Strategickým plánem města Turnova a Komunitním plánem 

sociálních služeb regionu Turnovsko.  
3 body  

Soulad pouze se Strategickým plánem města Turnova a Komunitním 

plánem sociálních služeb regionu Turnovsko.  
2 body  

Služba není v rozporu s cíli rozvojových strategií, ale není dostatečně 

prokázáno, že přispívá k jejich naplnění.  
1 bod  

  

Cílová skupina – hledisko počtu zapojených osob cílové skupiny z Turnova.  

  

Služba je poskytována více jak 20 - ti osobám z cílové skupiny.  3 body  

Služba je poskytována 10 - 20 osob z cílové skupiny.  2 body  

Služba je poskytována méně jak 9 osobám.  1 bod  

  

Užitečnost služby pro město Turnov.  

  

Velmi dobrá  3 body  

Dobrá  2 body  

Dostatečná  1 bod  

  

Vybrané druhy sociálních služeb.  

  

Služby sociální péče – terénní a ambulantní forma.  3 body  

Služby sociální prevence.  2 body  

Služby sociálního poradenství.  1 bod  

  

Další a jiné zdroje pro zajištění finančního krytí projektu (podíl v %).  

  

 Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují více než 

50% z celkových nákladů projektu.  

3 body  

 

Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují 30 - 50% z 

celkových nákladů projektu.  

2 body  
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Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují méně než 

30% z celkových nákladů projektu.  

1 bod  

  
Hodnocení  

  

15 – 13 BODŮ  max. 100 %  

12 – 10 BODŮ  max. 75 %  

9 – 6 BODŮ   max. 50 %  

5 – A MÉNĚ BODŮ   max. 0 %  

  

Výše návrhu dotace nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti poskytovatele 

sociálních služeb o finanční podporu. Návrh dotace vypočtený dle stanovených kritérií provede 

a posoudí Správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (dále správní rada). 

Výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce.  

Návrh s výší finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby je po projednání a schválení 

ve správní radě předkládán Zastupitelstvu města Turnova. Konečné rozhodnutí o 

přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo města Turnova.  

  4.2 Rozhodování o přidělení dotace  

Žadatelé budou informování o rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova ve věci 

přidělení/nepřidělení dotace na internetových stránkách města. Po rozhodnutí Zastupitelstva 

města Turnova a po ověření usnesení budou žadatelé, jejichž žádosti nebylo vyhověno, bez 

zbytečného odkladu vyrozuměni a bude jim také sdělen důvod nevyhovění.  

Finanční podpora bude poskytována v režimu vyrovnávací platby. Schválená výše dotace bude 

stanovena ve veřejnoprávní smlouvě a poskytnuta jednou splátkou ve výši 100% přiznané 

dotace. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po 

uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Na dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova není právní nárok. Finanční 

prostředky jsou poskytovány na základě § 10a, odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, č.  

250/2000 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů.  

5. Realizace dotace  

  5.1 Smlouva o poskytnutí dotace  

Po rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova a po ověření usnesení o udělení dotace budou 

příjemci vyzvání k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Veškeré registrované sociální služby, které 

jsou v Základní síti, jsou krajem pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu.  
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  5.2 Nesplnění účelu  

V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona č. 

108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu podpořeného období, 

na který byla finanční podpora (dotace) poskytnuta, je příjemce finanční podpory (dotace) 

povinen do 30 dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí 

o zrušení registrace, provést vyúčtování a finanční vypořádání dotace a současně převést na 

účet města Turnova případnou vratku dotace.  

6. Publicita  

U sociálních služeb podpořených z veřejných prostředků města Turnova v rámci dotace na 

podporu sociálních služeb je příjemce finanční podpory povinen zveřejnit informaci o podpoře 

městem Turnovem. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě.  

  

7. Informace o závěrečném vyúčtování, kontrola dotace  

  

Závěrečné vyúčtování má charakter finančního vypořádání k poskytnuté dotaci z rozpočtu 

města Turnova.  

Příjemce finanční podpory předloží poskytovateli závěrečné vyúčtování (finanční 

vypořádání) nejpozději do 60 dnů následujícího roku, na který byly finanční prostředky 

poskytnuty, případně ve smlouvou stanoveném termínu.  

Příjemce je povinen o použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků 

vést samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci, kterou doloží při závěrečném vyúčtování.  

Příjemce je povinen na vyžádání poskytnout kopie prvotních dokladů k vykázaným nákladům.   

Příjemce dotace předloží závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání) v písemné podobě na 

Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, nebo 

prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem statutárního zástupce) k rukám 

pověřené referentky odboru sociálních věcí. Součástí závěrečného vyúčtování (finančního 

vypořádání) bude informace o způsobu zveřejnění spolufinancování sociálních služeb 

městem Turnovem.  

  

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce dotace kontrolu podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  
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Každé neoprávněné použití nebo zadržení těchto finančních prostředků bude porušením 

rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Závěrečné ustanovení  

Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Turnov dne 19. 10. 2017 usnesením 

č. 344/2017 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  


