Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Žleby
1. Identifikace žadatele
Žadatel je:
právnická osoba
fyzická osoba
Název (právnická osoba)
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
Jméno a příjmení (fyzická osoba)
IČO (právnická osoba)
27226751
Datum narození (fyzická osoba)
Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav
Adresa
Statutární zástupce právnické
osoby

Eva Medková, ředitelka společnosti

Bankovní účet žadatele

KB Kutná Hora, exp. Čáslav, 51-5780070247/0100

Telefon

327 313 039

E-mail

anima.caslav@centrum.cz

Další část identifikace vyplní pouze právnická osoba
Osoby zastupující právnickou
osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení
Osoby s podílem v této právnické
osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl a
výše tohoto podílu

Eva Medková, ředitelka společnosti

Obsah žádosti
75 000,- Kč

Požadovaná částka v Kč

Účel dotace

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Pečovatelská služba 2016 celkem:
5 910 000,z toho:
Obec Žleby: 75 000,- tj. cca 2,4 % z celkových nákladů PS
Plán výnosů:
Úhrada klienta: 25 000,Poměrná část předpokládané dotace ze státního rozpočtu: cca
42 000,- (tj. 2,4% plánované dotace ze státního rozpočtu)
(Celkové plánované náklady sociálních služeb realizovaných
společností 2016: 8 675 000,- Kč)
Spolufinancování nákladů spojených s poskytováním
pečovatelské služby terénní v obci Žleby a v katastrálním
území obce Žleby a obce Zehuby.

Doba dosažení účelu

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb (pečovatelská služba terénní a ambulantní,
služba denní stacionář a odlehčovací služba pobytová).

Odůvodnění žádosti

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. spolupracuje (na
smluvním základě) s obcí Žleby při zajištění terénní a
ambulantní služby již od roku 2008 v rozsahu:
- zajištění terénní pečovatelské služby (i ve dnech
pracovního klidu, v průběhu 24 hod – služba
v domácnosti, v domluveném čase a domluveném
rozsahu)
- realizace sociálních činností v rozsahu kompetencí
sociálního pracovníka (jednání se zájemcem o službu,
sociální šetření, metodické vedení případového procesu
- individuální plánování služby)
- organizační, personální, ekonomické, kontrolní a další
činnosti související s působením pečovatelské služby
v obci Žleby a ve spádové oblasti obce Žleby
Výše příspěvku uvedeného v této žádosti byla odvozena od
nákladů spojených se zajištěním pečovatelské služby
v uplynulém období.

Počet příloh
Seznam příloh

3
1) Návrh rozpočtu pro rok 2016
2) Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
3) Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu
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Čestné prohlášení

Žadatel o příspěvek prohlašuje, že:
1. Všechny údaje jsou pravdivé.
2. U něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
3. Nemá splatný dluh a má vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli.
4. Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin.

Místo a datum vyhotovení žádosti

Čáslav

Vlastnoruční podpis žadatele
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24. 11. 2015

