
 

Grantová výzva 

V souladu s Komunitním plánem sociálních služeb pro Město Jindřichův Hradec a v souladu 
s „Pravidly pro přidělování účelových dotací  pro poskytovatele sociálních služeb “ schválenými 
usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec  č. 710/39Z/2014     ze dne  vyhlašuje Město 
Jindřichův Hradec výzvy k podání žádostí o účelové dotace pro poskytovatele a provozovatele 
následujících služeb:  

Noclehárna 
 
Účelovou dotaci je možno čerpat v průběhu celého kalendářního roku 2014. Do výběrového řízení o 
přidělení účelové dotace se mohou přihlásit občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické 
nebo právnické osoby, které poskytují nebo provozují  dané služby. Přihlášku do výběrového řízení je 
třeba podat na předepsaném formuláři nejpozději do data uzávěrky podávání žádostí. K žádosti při 
jejím podání žadatelé, kteří o dotaci na danou službu žádají, připojují: 

• podrobně zpracovaný projekt činnosti a předpokládaný rozpočet 
• zvolené kvantifikátory, pomocí nichž bude moci zadavatel sledovat kvalitu a efektivitu 

služeb, na které byla poskytnuta dotace. Volba těchto kvantifikátorů záleží na volbě 
každého žadatele 

• svoji právní subjektivitu /zakládací listiny organizace, stanovy, registraci organizace, 
IČ/ 

• náplň činnosti žadatele a rozhodnutí o registraci nebo kopii žádosti o registraci služby 
• statutárního zástupce žadatele, který je za organizaci oprávněn jednat  
• číslo bankovního účtu 
• jmenný seznam členů k 1.1. daného roku s uvedením trvalého bydliště (pokud má 

zájemce členskou základnu) 
• ceník poskytovaných služeb 
• plán činnosti na daný rok 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k Městu Jindřichův Hradec 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k Okresní správě sociálního zabezpečení 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám 



• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k finančnímu úřadu  

Podání přihlášek:   Podání přihlášek označených „NEOTVÍRAT „  Grantová výzva Noclehárna“ 
v uzavřených neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem statutárního 
orgánu lze v příslušném termínu osobně na podatelně Městského úřadu, Klášterská 135/II, Jindřichův 
Hradec nebo na odboru sociálních věcí- budova ul. Janderova 147/II, Jindřichův Hradec (č. dv.110), 
nebo v příslušném termínu doručit poštovní přepravou na adresu Městský úřad Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 377 01.  Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko 
podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Uchazeč si zodpovídá za včasné doručení nabídky. Na 
obálce musí být uvedena adresa uchazeče.Opožděně doručenou nebo podanou přihlášku  zadavatel 
neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho přihláška  byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání přihlášek  

 

Kontaktní osoba pro informace:  Mgr. Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ tel. 
384 351 300, mob. 724 102 788 e-mail: sindelarova@jh.cz   

Dokumenty pro zpracování žádosti: (ke stažení na adrese www.jh.cz, odkazy: městský úřad-odbor 
sociálních věcí):  

- Přihláška do výběrového  řízení 

- Pravidla pro přidělování účelových dotací v sociální oblasti 

- Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Specifikace grantové výzvy 

Grantová 
výzva 

Popis Alokace Termín 
vyhlášení 

Konečný 
termín 
podání 

přihlášek 
Noclehárna Noclehárna  (§ 63 zákona č. 

108/200 Sb. o sociálních službách 
v platném znění) poskytuje 
ambulantní služby osobám bez 
přístřeší, které mají zájem o 
využití hygienického zařízení a 
přenocování,  služba obsahuje  
základní činnosti: pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu a 
poskytnutí přenocování. 
 

50.000,--Kč 21.8.2014 5.9.2014 

 


