
Příloha č. 3 

 

Žádost o poskytnutí dotace  

 

1. Účel dotace: Dotace bude použita na úhradu nákladů související se zajištěním provozu 

objektu v Hliňanech (předán na základě smlouvy o spolupráci) a se zajištěním péče o osoby 

bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České 

republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 a nebyly hospitalizovány, 

nebo jimž byla nařízena karanténa 

2. Identifikační údaje žadatele 

- Název: Oblastní charita Ústí nad Labem 

- Adresa:: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše 

- Právní forma: Církve a náboženské společnosti 

- IČ: 44225512 

- Číslo účtu: 267681271/0300 

- Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 

zastoupení): Ing. Rostislav Domorák, ředitel 
 

3. Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele: nejsou 

4. Identifikace právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele a o 

výši tohoto podílu: nejsou 

5. Požadavek na dotaci: požaduji finanční prostředky na zajištění provozu objektu 

v Hliňanech na 3 měsíce 1 276 290 Kč (425 430*3). 

6. Doba, v níž má být dosaženo účelu: Účelu bude dosaženo v období od uvedení objektu 

v Hliňanech do provozu, do 15 dnů od ukončení provozu objektu v Hliňanech (o ukončení 

provozu objektu v Hliňanech rozhodne Ústecký kraj, resp. hejtman), tedy doba realizace od 

20. 4. 2020 do 15 dní od ukončení provozu objektu v Hliňanech. 

7. Odůvodnění žádosti: 

 Na základě  rozhodnutí hejtmana a předsedy krizového štábu Ústeckého kraje Oldřicha 

Bubeníčka 8. zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje ze dne 07.04.2020 žádám o 

poskytnutí dotace na zabezpečení provozu „Ubytovacího zařízení pro bezdomovce a 

vykázané osoby“ v bývalém objektu „zámeček“ Hliňany. Jedná se o finanční prostředky 

předpokládané na zabezpečení recepce, která bude zabezpečovat provoz zařízení, dále na 

zabezpečení stravy pro ubytované a zabezpečení úklidu vnitřních prostor budovy. 

Předpokládaná výše potřeby finančních prostředků na měsíc byly konzultována s odborem 

sociálních věcí Ústeckého kraje a doporučena. 

 


