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Příloha č. 4 

 Programu „Podpora vybraných druhů sociálních  

                                                                                 služeb ve Středočeském kraji IV“ pro rok 2023 

 

Ž Á D O S T 
O POSKYTNUTÍ DOTACE PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

v rámci Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“  
pro rok 2023 

 
 

Údaje o žadateli: 

Název žadatele FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

IČO 48678767 

Právní forma žadatele Zapsaný spolek 

Adresa sídla žadatele včetně PSČ      Ptácká 138 

Mladá Boleslav 

293 01 

 

Druh sociální služby, na který žadatel žádá 
dotaci 

Sociální rehabilitace 

Identifikátor služby 5904721 

 

Adresa služby včetně PSČ Ptácká 138 

Mladá Boleslav 

293 01 

 

Telefon +420 326 725 814 

E-mail stuchlik@fokus-mb.cz 

Webové stránky https://www.fokus-mb.cz/ 

Statutární orgán /jméno, příjmení, funkce/ MUDr. Jan Stuchlík, předseda spolku 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefon, 
email) 

MUDr. Jan Stuchlík, 608130099, 
stuchlik@fokus-mb.cz 

 
 

Bankovní spojení žadatele: 

Číslo účtu 2277568001/5500 

Název banky Raiffeisen Bank 

 
 

Bankovní spojení zřizovatele (pokud je žadatelem příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je obec): 

Číslo účtu nerelevantní 

Název banky nerelevantní 
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Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace: 

1. Osob zastupujících právnickou osobu 

Titul, jméno a příjmení: MUDr. Jan Stuchlík 

Právní důvod zastoupení: předseda spolku 

Číslo a datum usnesení:  Valná hromada spolku, 29.3.2021 
2. Osoby, v nichž má tato právnická osoba 

přímý podíl 

 

Psychologie Mladá Boleslav s.r.o. 

(29128854) 

Fokus MB s.r.o. 
(08774234) 
FOKUS Karlovarský kraj  
(11867167) 

výše tohoto podílu 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
 

Celková požadovaná částka 

Požadované finanční prostředky na období od  
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 v Kč: 

25 042 500 Kč 

 

Odůvodnění žádosti - účel, na který chce žadatel dotaci použít (např. Z důvodu zařazení do 
krajské sítě sociálních služeb žádáme o dotaci na poskytování základních činností sociální 
služby.) 
 
 

Z důvodu zařazení do krajské sítě sociálních služeb žádáme o dotaci na poskytování základních 
činností sociální služby. 
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Cílová skupina osob, pro které je sociální služba a na kterou žadatel žádá, určena: 
 

☐Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

☐Osoby se zdravotním postižením 

☒Osoby s duševním onemocněním 

☐Osoby s poruchami autistického spektra 

☐Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

☐Osoby pečující o malé děti 

☐Rodiče, dětí a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci 

☐Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami 

☐Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních 

☐Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči 

☐Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

☐Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

☐Osoby ohrožené závislostmi 

☐Osoby v nebo po výkonu trestu 

☐Osoby žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči 

☐Osoby se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení 

☐Senioři 

☐Národnostní menšiny 

☐Cizinci 

☐Migranti a azylanti 

☐Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení 

☐Oběti trestné činnosti 

☐Osoby ohrožené násilím 

☐Neformální pečující 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 

 

 
Převažující cílová skupina sociální služby, na kterou žadatel žádá: 
 

☐Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

☐Osoby se zdravotním postižením 

☒Osoby s duševním onemocněním 

☐Osoby s poruchami autistického spektra 

☐Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

☐Osoby pečující o malé děti 

☐Rodiče, dětí a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci 

☐Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami 

☐Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních 

☐Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči 

☐Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

☐Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

☐Osoby ohrožené závislostmi 

☐Osoby v nebo po výkonu trestu 

☐Osoby žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči 

☐Osoby se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení 

☐Senioři 

☐Národnostní menšiny 

☐Cizinci 

☐Migranti a azylanti 

☐Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení 

☐Oběti trestné činnosti 

☐Osoby ohrožené násilím 

☐Neformální pečující 
 
 
Forma(y) poskytované služby: 
 

☒Ambulantní 

☒Terénní 

☐Pobytová 
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Čestné prohlášení žadatele, že k níže uvedenému dni:  
 
1. žadatel nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě 

splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.), či další nevypořádané finanční závazky 
z jiných projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů vůči orgánům, které 
prostředky z těchto fondů poskytují; 
 

2. žadatel není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník; 

3. žadatel není v úpadku, v hrozícím úpadku a vůči majetku žadatele ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo 
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů. 

4. není proti žadateli veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani 
proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu;  
 

5. žadateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 
6. na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že 

poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 
 
7. žádní členové statutárního orgánu žadatele nebyli pravomocně odsouzeni podle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, resp. podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, za trestný čin podvodu (vč. úvěrového či dotačního), podplácení, účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy 
Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008;  
 

8. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

 
9. že výše uvedený a identifikovaný druh sociální služby je v souladu se Sítí sociálních služeb Středočeského 

kraje na rok 2023 a případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli 
podpory; 

 
10. informace uvedené v této žádosti o dotaci jsou pravdivé. 

11. Žadatel si je vědom/a toho, že poskytnuté finanční prostředky smí být použity pouze na realizaci 
poskytované služby popsané v této žádosti. 
 

12. Žadatel se zavazuje, že v průběhu projektu bude plnit předmět žádosti v souladu s Programem „Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na rok 2023 a jeho přílohami.  
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                        digitální podpis: 
  
 

 
Plná moc: 

V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, bude žádost o neinvestiční finanční dotaci 
obsahovat podpis osoby zastupující žadatele.   

 

 
 

 
Seznam příloh: 

Povinné přílohy žádosti o dotaci: 
1. Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace  
2. Předpoklad plnění monitorovacích indikátorů  
3. Personální zajištění služby 
4. Stanovy organizace, jmenování/volba statutárního zástupce 
5. Zdroje financování služby 
6. Komentář k žádosti o dotaci  
7. Doplňkové informace 
8. Je-li žadatel právnickou osobou, je povinen k žádosti doložit jako přílohu údaje o skutečném 

majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě 

úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením 

novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční 

právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence 

obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí 

identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a 

předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis 

ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí 

statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina 

nebo stanovy. 
 

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických osob 

v právní formě ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového 

sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby 

neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. 

 

Uvedenou přílohu nepřikládají právnické osoby, které podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., 

o evidenci skutečných majitelů, skutečného majitele nemají. 
 

Povinná příloha je-li relevantní 
1. Plnou moc v případě zastoupení žadatele o dotaci 

Nepovinné přílohy 
1. Dle žadatele nezbytné přílohy k posouzení žádosti – Žadatel přílohy pojmenuje, uvede do 

seznamu příloh a připojí k Žádosti 
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