
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 10.9.2009 dotace 

na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v 

Královéhradeckém kraji v roce 2009 a na podporu služeb, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2009 Sb., pro rok 2009. 

Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého 

kraje.     

Postup podpisu dotačních smluv: 

Formulář dotační smlouvy je součástí souboru žádosti o dotaci, kterou jste vyplňovali.  

1. Otevřete soubor vyplněné elektronické žádosti, kterou jste odeslali při sběru 

žádostí a zkontrolujte si správnost vyplněných údajů ve formuláři žádosti – list 

„Žádost“.   

 Veškeré údaje se do smlouvy automaticky doplňují z formuláře Žádosti. Je 

důležité, aby smlouva byla vytištěna ze správné verze souboru žádosti. Jsou 3 

verze žádosti:  

a) Pro neziskové organizace a fyzické osoby 

b) Pro obce (jejich organizační složky) 

c) Pro příspěvkové organizace obcí 

      Tyto verze se liší v detailech dotační smlouvy a je nezbytně nutné použít verzi    

odpovídající právní subjektivitě žadatele o dotaci. 

 

2.  Doplňte částku schválené dotace.  

Součástí souboru žádosti je list „Přidělená dotace“, ve kterém do okénka vepište 

výši přidělené dotace (následující obrázek  je pro dotační program na poskytování 

sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v Královéhradeckém 

kraji v roce 2009 

 

 



 

 

3. V případě dotačního programu na podporu služeb, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2009 Sb., pro rok 2009 

se kromě částky přidělené dotace doplní i číslo smlouvy.  Číslo smlouvy je 

uvedeno v tabulce schválených dotací. 

 

 

4. Smlouvu vytiskněte 4x.  Smlouva k tisku je připravená na listu „Smlouva“.  

5. Všechny výtisky smlouvy podepíše statutární zástupce organizace. 

6. Vytiskněte 1x i  formuláře Pracovní 1 a Pracovní 2. (Toto jsou formuláře pouze pro 

potřebu krajského úřadu, zde nic nepodepisujte). 

7. Podepsanou smlouvu a formuláře Pracovní 1 a 2 pošlete na adresu : 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

8. Pro kontrolu prosíme  poslat  i elektronický soubor žádosti na emailovou adresu:  

 iguman@kr-kralovehradecky.cz. 

 

V případě, že nemáte uložený soubor s elektronickou žádostí,  můžete  pro potřeby tisku 

smluv a Příloh 1 a 2  použít  soubory žádostí zveřejněné dosud  na webových stránkách. 

Nutno vyplnit  správně veškeré údaje na formuláři  Žádost na správné verzi souboru. 

V případě nejasností  se obraťte na  Ing. Ivana Gumana   telefon: 495 817 246. 
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