
Místní Akční Skupina  ŽELEZNOHORSKÝ  REGION, z.s.                              
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076 

Kontakt: 720 953 766,  e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

 

3. výzva: Kvalita a dostupnost sociálních služeb 

 

Aktivita: Rozvoj sociálních služeb 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení pouze v příp. uzavřené smlouvy na plnění 

zakázky 
 

3. Doklady o právní subjektivitě pro DSO, organizace DSO, ne starší 3 měs.  

4. Výpis z rejstříku trestů již se nedokládá – příloha zrušena  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů k 

majetku, který je předmětem projektu  

výpis z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

-  

8. Projektová dokumentace pro vydání 

stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

zpracovaná autorizovaným projektantem  

9. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

11. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud žadatel požádal o vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení nebo pokud stavba nevyžaduje 

územní rozhodnutí ani územní souhlas 

 

12. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal 

strategický plán sociálního začleňování, 

komunitní plán sociálních služeb nebo 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

kraje  

viz příloha  

13. Pověřovací akt, popř. vyjádření 

objednatele služeb o úmyslu poskytovatele 

služeb pověřit výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s 

Rozhodnutím Komise 2012/21/EU  
 

doložení tohoto aktu, příp. vyjádření 

objednatele služeb o úmyslu 

poskytovatele služby pověřit výkonem 

služby obecného hospodářského zájmu 

 

14. Výpis z Registru poskytovatelů soc. služeb 

či Smlouva o zajištění poskytování soc. služeb 

či jiný obdobný dokument  
 

-  
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

3. výzva: Kvalita a dostupnost sociálních služeb 

 

Aktivita: Rozvoj komunitních center 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení pouze v příp. uzavřené smlouvy na plnění 

zakázky 
 

3. Doklady o právní subjektivitě pro DSO, organizace DSO, ne starší 3 měs.  

4. Výpis z rejstříku trestů již se nedokládá – příloha zrušena  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů k 

majetku, který je předmětem projektu  

výpis z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

-  

8. Projektová dokumentace pro vydání 

stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

zpracovaná autorizovaným projektantem  

9. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

11. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud žadatel požádal o vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení nebo pokud stavba nevyžaduje 

územní rozhodnutí ani územní souhlas 

 

12. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s 

jeho krajským střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb  

 

viz příloha  

13. Pověřovací akt, popř. vyjádření 

objednatele služeb o úmyslu poskytovatele 

služeb pověřit výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s 

Rozhodnutím Komise 2012/21/EU  
 

pouze komunitní centra poskytující jednu 

a více sociálních služeb; pro žadatele, 

kteří v zařízení nebudou poskytovat 

sociální služby podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, je tato příloha 

nerelevantní. 
 

 

14. Výpis z Registru poskytovatelů soc. služeb 

či Smlouva o zajištění poskytování soc. služeb 

či jiný obdobný dokument  
 

-  
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

3. výzva: Kvalita a dostupnost sociálních služeb 

 

Aktivita: Sociální bydlení 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení pouze v příp. uzavřené smlouvy na plnění 

zakázky 
 

3. Doklady o právní subjektivitě pro DSO, organizace DSO, ne starší 3 měs.  

4. Výpis z rejstříku trestů již se nedokládá – příloha zrušena  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů k 

majetku, který je předmětem projektu  

výpis z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

  

8. Projektová dokumentace pro vydání 

stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

zpracovaná autorizovaným projektantem  

9. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

11. Potvrzení o podání žádosti o pověření 

zajištění služby obecného hospodářského 

zájmu  

pouze žadatelé plánující čerpat v režimu 

Rozhodnutí Komise 2012/21/EU  

 

 

12. Souhlasné stanovisko obce s realizací 

projektu  
 

viz příloha  

13. Výpis z Registru poskytovatelů soc. služeb 

či Smlouva o zajištění poskytování soc. služeb 

či jiný obdobný dokument  
 

-  
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