
Příloha č. 2 
 
 
 11. Rozpočet projektu 

 
 
 
11.1  Rozpis do položek dle Obecných podmínek pro poskytování dotací na program Podpora terénní práce 2007 

  
Položka částka v Kč Poznámka (podrobné 

zdůvodnění je uvedeno 
v příloze) 

a) Mzdové prostředky    

b) Výdaje spojené s provozními náklady   

c) Výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace terénního pracovníka    

d) Úhrada poplatků za účast na konferencích a seminářích   

e) Nákup odborné literatury    

f) Výdaje spojené s motivací klientů   

g) Výdaje spojené s údržbou a drobnými opravami obydlí klientů   

h) Výdaje spojené s řešením problémů v působnosti terénního pracovníka    

NÁKLADY (VÝDAJE) CELKEM   
 
 
 
 
 
 
 



11.2 Rozpis pracovníků a mezd 
Terénní pracovník 
 č. 1,2,3…  

způsob 
uzavření 
prac. 
poměru 
(DPČ, DPP, 
PS)1 

úvazek vzdělání2 (ZŠ, SOU, SŠ, 
VOŠ, VŠ – Bc, VŠ – 
Mgr.) 

Odborná 
 praxe 
v rocích 

platová  
třída a  
stupeň 

Délka trvání 
pracovního 
 poměru        

Měsíční hrubá 
mzda   

Mzdové 
prostředky 
bez odvodů 
na pojistném  
za dobu 
realizace 

Mzdové 
prostředky 
celkem  
včetně 
odvodů  

          

          

          

 
11. 3  Celkový přehled 
 částka v Kč 
 
Požadovaná částka 

 
 

Spoluúčast (základ pro výpočet je 
požadovaná dotace) 

                                       
                                            tj.              % 

 
CELKEM 

 
 

 
Prohlášení 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v žádosti a přílohách žádosti  jsou pravdivé. Svým podpisem stvrzuji závazný zájem obce o poskytnutí 
dotace z programu Podpora terénní práce 2007. 
 
V …………………………… dne………….. 200...                 ………………………… 

 jméno a podpis statutárního orgánu     otisk razítko 

                                                 
1 DPČ – dohoda o pracovní činnosti, DPP -  dohoda o provedení práce, PS – pracovní smlouva 
2 ZŠ – základní (zahrnuje úplné i neúplné základní vzdělání získané na ZŠ i ZvŠ), SOU – střední odborné učiliště (zahrnuje vzdělání ukončené na odborném učilišti nebo 
učilišti – absolvent vlastní výuční list), SŠ (zahrnuje vzdělání ukončené na všech typech středních  škol – absolvent vlastní maturitní vysvědčení), VOŠ – vyšší odborné 
vzdělání (absolvent má označení za jménem DiS.), VŠ – Bc.: vysokoškolské vzdělání (absolvent má titul Bc.); VŠ – Mgr.: vysokoškolské vzdělání (absolvent má titul Mgr.) 


