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SPRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ ODBOR
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU
na zajištění dostupnosti sociálních služeb z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou

Místo pro podací razítko

ŽADATEL:
Název žadatele / poskytovatele sociální služby:

Sídlo: 

Doručovací adresa:
je-li odlišná od sídla

Kontaktní údaje:
datová schránka, telefon a e-mail

Statutární zástupce:
Jméno a příjmení, funkce

Kontaktní osoba:
Jméno, příjmení telefon a e-mail

IČO žadatele:

DIČ žadatele:


Účel použití daru:

Požadovaná částka:

Registrační číslo a druh sociální služby, na kterou je částka požadována:

Nákladovost služby na klienta: 

Číslo bankovního účtu: 
na který budou v případě schválení daru převedeny finanční prostředky

Odůvodnění žádosti:
(mj. uveďte také kolika klientům z Hrádku nad Nisou je služba poskytována ke dni podání žádosti; v jakém rozsahu se služba poskytuje apod.)



Formulář pokračuje na další straně prohlášeními, podpisovou doložkou atd.


Prohlašuji [prohlašujeme], že jsem [jsme] byl/a/i poučen/a/í o zpracování a nakládání s osobními údaji, dále s ostatními informacemi, upozorněními a ostatními prohlášeními uvedenými dále, a které jsou součástí tohoto formuláře (viz příloha č. 1 tohoto formuláře). Dále prohlašuji [prohlašujeme], že veškeré údaje v žádosti a přílohách uvedené, jsou pravdivé a nezkreslené.

V 

dne





Podpis žadatele V případě podpisu zastupující osobou je nutné uvést v seznamu případných příloh doložit jako přílohu plnou moc.



Příloha č. 1 k formuláři 
„ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU na zajištění dostupnosti sociálních služeb z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou“

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
Poskytování darů se řídí platnou legislativou ČR, zejména pak zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalších.
	Dar lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí daru a jejího schválení v příslušném orgánu územně samosprávného celku (ÚSC) prostřednictvím darovací smlouvy. Žádost o poskytnutí daru je možné podávat v daném roce průběžně. O poskytnutí daru do 20.000 Kč rozhoduje rada města, o daru nad 20.000 Kč rozhoduje zastupitelstvo města. Na poskytnutí daru není právní nárok.
	V případě neúplnosti žádosti o poskytnutí daru, vyzve příslušný odbor žadatele k jejímu doplnění. Orgánům ÚSC předloží příslušný odbor k projednání až úplnou žádost.  
	Poskytnutý dar nemůže být použit na úhradu pokut, penále, plateb sankčního charakteru, na splátky půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy pohledávek, manka a škody a neúčelné výdaje příjemce daru, které nelze účetně doložit.
	Příslušným odborem pro administraci poskytnutí daru na zajištění dostupnosti sociálních služeb z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou je Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou, který také podává veškeré informace. Kontaktními osobami jsou:
Bc. Jaroslava Šalátová (e-mail: salatova@muhradek.cz, tel.: +420 482 411 422, kancelář – č. dveří 10).
Eva Zoulová, DiS (e-mail: zoulova@muhradek.cz, tel.: +420 482 411 425, kancelář – č. dveří 8).
	Žádost o poskytnutí dotace je možné podat prostřednictvím osobního podání v podatelně Městského úřadu Hrádek nad Nisou (sídlo viz záhlaví na první straně formuláře), nebo na příslušném odboru (kontaktní osoby viz předchozí bod). Dále pak prostřednictvím poštovní služby, datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny, kdy musí být žádost o poskytnutí dotace vždy opatřena elektronickým podpisem souladu s příslušným zákonem.


PROHLÁŠENÍ A POUČENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 
Žadatel/žadatelka/žadatelé prohlašuje/jí, že:
	Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je informován/informována/informováni o zpracování svých osobních údajů uvedených v této žádosti městem Hrádek nad Nisou pro účely schválení daru z veřejného rozpočtu města, resp. za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí daru, a to na dobu nezbytně nutnou, která je v souladu s platnou legislativou.

Je srozuměn/srozuměna/srozuměni s tím, že další informace o ochraně osobních údajů a problematice GDPR zajišťované Správcem lze získat v sídle Správce (viz záhlaví) nebo na internetových stránkách www.hradek.eu (např.: přímý odkaz https://www.hradek.eu/index3.aspx?rub=585).
Je srozuměn/srozuměna s tím, že běžná komunikace bude prováděna i telefonickou a elektronickou cestou, pokud je v žádosti uveden prostředek telefonické a elektronické komunikace (e-mailová adresa, datová schránka apod.).
	se seznámil/seznámila/seznámili s podmínkami poskytnutí daru.

