Příloha č. 1

Statutární město Přerov
Žádost o dotaci na podporu zubního lékařství v roce 2022
1.

Identifikace žadatele

Název
(v případě fyzické osoby jméno,
příjmení)
Datum narození (fyzická osoba)

Sídlo/adresa bydliště
(právnická osoba/fyzická osoba)

Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Místo
PSČ
Pošta

IČO

DIČ

Žadatel je / není plátcem DPH (nehodící se škrtněte)
Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list):

A) osoba zastupující právnickou
osobu žadatele s uvedením
právního důvodu zastoupení

Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
Funkce
Telefon
E-mail

B) osoby s podílem v právnické
osobě žadatele
C) osoby, v nichž má žadatel
přímý podíl a výše tohoto podílu
Číslo bankovního účtu žadatele
Název bankovního ústavu
Telefon
E-mail
Datová schránka
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2.

Obsah žádosti

Požadovaná částka dotace v Kč

Podporovaná lékařská odbornost
Místo poskytování služeb včetně
právního titulu opravňujícího k
užívání objektu (vlastnictví, nájemní
smlouva, apod.)
Předpokládaná doba poskytování
zdravotních služeb1

Předpokládaná ordinační doba

Zubní lékařství

od

do

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Délka praxe
Předpokládaný počet pacientů
Uveďte pojišťovny, se kterými je
předpokládáno uzavření smlouvy
o poskytování služeb (VZP ČR a
alespoň dvě další)

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
2. ….
3. …..

Seznam povinných příloh k žádosti:




1

doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (kopie); v případě
zastoupení zástupce oprávněného jednat jménem žadatele na základě plné moci i plnou
moc (s úředně ověřenými podpisy),
ověřené kopie smlouvy s Veřejnou zdravotní pojišťovnou ČR a minimálně dvěma
dalšími zdravotními pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců z území Města,
že v případě, že žadatel začne poskytovat zdravotní služby v oboru zubní lékařství, bude
s ním uzavřena smlouva o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb s tím, že
kopie ověřených smluv se zdravotními pojišťovnami budou žadatelem doloženy
neprodleně po jejich získání, nejpozději však do 2 měsíců od jejich uzavření, nebo
předložení právního titulu převodu majetkových práv při převzetí již zavedené lékařské
praxe a současně s tím ověřené kopie platné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, uzavřené s
Veřejnou zdravotní pojišťovnou ČR a minimálně dvěma dalšími zdravotními
pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců z území Města; je-li zdravotní služba
žadatelem již poskytována, předloží žadatel ověřené kopie platné smlouvy o poskytování

Žadatel uvede, po jakou dobu bude tyto služby poskytovat, minimálně však po dobu pěti let.
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a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
uzavřené s Veřejnou zdravotní pojišťovnou ČR a minimálně dvěma dalšími zdravotními
pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců z území Města,
smlouva o zřízení účtu žadatele (kopie),
čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči Městu a jím zřízeným či založeným osobám
(Příloha č. 2),
dokumenty potvrzující vznik subjektu a oprávnění k činnosti (poskytování
zdravotnických služeb); je-li žadatel právnickou osobou, předloží běžnou kopii
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán; fyzická osoba doloží doklad o oprávnění
k činnosti,
předpokládaný rozpočet – jednotlivé nákladové položky, předpokládaný objem nákladů
na jednotlivé nákladové položky bez DPH v Kč, předpokládaná výše dotace na jednotlivé
nákladové položky bez DPH v Kč, zdroje úhrady (bod 3 této Žádosti),
kopie platného dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám;
včetně dokladů prokazujících výši nákladů spojených s užíváním prostor, v nichž
je ordinace provozována, v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (doklady k jednotlivým
položkám uvedeným v předpokládaném rozpočtu na rok 2022 bez DPH, bod 3 této
Žádosti), bude-li na tyto náklady spojené s užíváním prostor žádána dotace,
zproštění mlčenlivosti (Příloha č. 3),
čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 4,)
čestné prohlášení o exekučním řízení (Příloha č. 5),
potvrzení správce daně, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny
a potvrzení o trestní bezúhonnosti statutárních zástupců žadatele (originál ne starší 3
měsíců),
je-li žadatel právnickou osobou, 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 (originál ne starší 3 měsíců),
přehled jiných veřejných zdrojů financování činnosti 2021 poskytnutých v předchozím
kalendářním roce, včetně výše dotací, přehled jiných soukromých zdrojů financování
činnosti 2022 poskytnutých v daném kalendářním roce (originál),
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prohlášení o tom, zda žadatel podal, či bude v roce 2022 podávat žádost z jiných
dotačních programů Statutárního města Přerova, žádosti o individuální dotace či finanční
dary z rozpočtu Statutárního města Přerova, z jiných veřejných i soukromých zdrojů
(v kladném případě včetně uvedení schválené výše dotace či daru či výše požadavku)
(originál),
přehled dosavadní praxe žadatele, opatřený jeho vlastnoručním podpisem.

V případě, že žadatel zatím není oprávněn užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické
zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení, doloží, že splňuje ostatní
podmínky podle § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), k udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Následně dokumenty podle věty první doloží poskytovateli neprodleně po jejich získání,
nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

V letošním roce BUDE – NEBUDE* podána žádost o příspěvek na stejný účel z jiných
zdrojů.
V případě kladné odpovědi uveďte konkrétní zdroj včetně výše požadavku:
Poskytovatel

Výše žádosti v Kč

*nehodící se škrtněte

Čestně prohlašujeme, že v letošním roce BUDOU - NEBUDOU* Statutárnímu městu Přerov
podány další žádosti o finanční podporu v oblasti zdravotních služeb.
V případě kladné odpovědi konkretizujte v níže uvedené tabulce:
Žadatel:
Sídlo, IČ:
Zdroj

Účel podpory vč. konkrétních položek
rozpočtu akce

Dotační program v oblasti
Ind. dotace
Finanční dar
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Požadovaná
výše dotace
v Kč

V……………………….dne………….

Podpis (razítko) žadatele…………………..……..

*nehodící se škrtněte
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM* s tím, aby bylo ve všech veřejně přístupných materiálech
města uvedeno, zda žadatel je nebo není dlužníkem města, a to včetně identifikačních údajů
(označte jednu z možností).

V……………………….dne………….

Podpis (razítko) žadatele…………………..……..

*nehodící se škrtněte

3.

Předpokládaný rozpočet projektu na rok 2022 bez DPH, je-li žadatel o poskytnutí
dotace jejím plátcem

Důležité: Finanční dotace z rozpočtu města na realizaci projektu je výhradně účelová a lze ji použít
jen na činnosti v souladu s cíli dotačního programu na podporu hrazených zdravotních služeb
v zubní lékařství a určené výdajové položky.
Využití požadované dotace - jednotlivé položky bez DPH (rozepište podrobně využití finančních
prostředků)
Výdajové položky:

Celkový rozpočet
projektu: (dotace +
ostatní zdroje)

Z přidělených finančních
prostředků Statutárního
města Přerov požadováno:

Náklady na vybavení - minimální
věcné a technické vybavení dle
vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Kč

Kč

Kč

Kč

Vypište jednotlivé položky

Náklady na pořízení lékařských
přístrojů
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Náklady na teplo, teplou vodu,
elektrickou energii, plyn, tuhá
paliva, vodné, stočné, srážkovou
vodu, svoz odpadu, spojené s
provozem nemovitosti, která je ve
vlastnictví příjemce a kterou
příjemce užívá k zajištění plnění
předmětu své činnosti (položka pro
případ, že příjemce je vlastníkem
nemovitosti)2
Nájemné nemovitosti, která není
ve vlastnictví příjemce a kterou
příjemce užívá k zajištění plnění
předmětu své činnosti, včetně
nákladů spojených s užíváním
předmětu nájmu (tj. nákladů na
teplo, elektrickou energii, plyn,
tuhá paliva, vodné, stočné,
srážkovou vodu, teplou vodu,
svoz odpadu, úklid a správcovství
předmětu nájmu), hrazené přímo
dodavateli nebo pronajímateli
(položka pro případ, že příjemce je
nájemcem nemovitosti)3

Nájemné spojené s užíváním
nemovitosti ve výpůjčce, kterou
příjemce užívá k zajištění plnění
předmětu své činnosti (tj. nákladů
na teplo, elektrickou energii, plyn,
tuhá paliva, vodné, stočné,
srážkovou vodu, teplou vodu,
svoz odpadu, úklid a správcovství
předmětu výpůjčky), hrazené
přímo dodavateli nebo půjčiteli
(položka pro případ, že příjemce je
výpůjčitelem nemovitosti)4
Dotace - celkem

Kč

Žadatel přiloží doklady, kterými prokáže výši jednotlivých položek.
Žadatel přiloží doklady, kterými prokáže výši jednotlivých položek.
4 Žadatel přiloží doklady, kterými prokáže výši jednotlivých položek.
2
3
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4.

Čestné prohlášení žadatele

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dále, že žadatel:
 nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli a jím zřízeným
(založeným) příspěvkovým organizacím,
 nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu
(za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím
správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách),
 nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a veřejné zdravotní pojištění,
 se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku ani nedošlo v jeho případě k podání
insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,
 se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik
živnostenského oprávnění) ani není v procesu zrušení s právním nástupcem
(např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti),
 nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění
k činnosti, týkající se jeho předmětu podnikání, nebo související s projektem, na který má
být poskytnuta finanční podpora,
 vůči němu, příp. vůči jeho majetku, není navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce,
 statutární zástupci žadatele jsou trestně bezúhonní,
 žadatel prohlašuje, že veškeré změny údajů uvedené v žádosti o dotaci písemně doloží
poskytovateli dotace ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 není-li zatím žadatel oprávněn užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické
zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení, dokládá, že splňuje ostatní
podmínky podle § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, k udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Následně dokumenty podle věty první doloží
poskytovateli neprodleně po jejich získání, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Veškeré změny údajů dle tohoto odstavce žadatel písemně
doloží poskytovateli dotace, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Akceptuji podmínky poskytnutí příspěvku v souladu s Programem pro poskytování dotací
na podporu zdravotních služeb v roce 2022. Beru na vědomí, že poskytovatel dotace v souladu
s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR), bude zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti v rozsahu: jméno a příjmení /
název organizace, adresa trvalého bydliště / sídlo organizace, datum narození/IČ, DIČ,
číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní údaje budou zpracovávány pouze
pro účely: posouzení žádosti v souladu s dotačním programem v oblasti kultury. Osobní údaje
uvedené v žádosti budou poskytovatelem používány na dobu nezbytně nutnou pro splnění daného
účelu zpracování a následně uloženy a archivovány v souladu s právními předpisy ČR a s platným
spisovým a skartačním řádem poskytovatele dotace.
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Místo a datum vyhotovení
žádosti
Podpis žadatele o dotaci5

místo vyhotovení:
titul, jméno a příjmení
podpis:

5

Používá-li žadatel razítko, připojí též otisk razítka

8

datum vyhotovení:

