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SMLOUVA C. OSV/1 8t20616
o poskytnutí účelovédotace v dotačnímřízení na podporu
sociátních služeb poskytovaných v souIadu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách

uzavřená podle $10a zákonaé' 25ot2ooo Sb. o rozpoětových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění
pozdějšícń preo[isů, podle části páté ($S 159 _ 170) zákonać,.50012004 Sb., správní řád, ve zněnĺ
jlozocjsĺcn breobisĺ ä v souladu s Metđdikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacĺ na podporu sociálnĺch
'stužeb
pos'kytovaných podle zákona č' 108/2006 Sb. o soclĺálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch

předpisŮ,

SmIuvní strany:

Poskytovate!: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
466 026'113, 466 611220
tel/fax:
70892822
lČ:
cz70892822
DlČ:
bankovníspojení:Českáspořitelnaa.s.
164354210800
ěíslo účtu:
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Město Choceň
Přĺjemce:
Jungmanova 301,565 15 Choceň
adresa:
465 461 911
tel/fax:
00278955
lČ:
DlČ:
bankovní spojení: Česká národnĺ banka
94-1192061110710
čÍslorjětu:
zastoupený: Miroslavem Kuěerou, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

clánek t.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutĺ ÚÖelové dotace na zajištění sociálních slużeb na Územĺ
Pärdubického kĘe V roce 2b18, způsob stanovenívýŠeúčelovédotace i Úprava otázek souvisejĺcích.
2) Poskytovatel śezavazuje poskytnout příjemci úěelovou dotaci na zajiŠtěnÍěinností týkajícíchse
zAvazku'poskytovat veřejnóu sociální sluŽbu dle článku l. odst. 3 této smlouvy. Učelová dotace bude
poskytnuia z iozpočtovýôh prostředků Pardubického kraje příjemci na běŽné náklady souvisejícĺ
s pośkytovánĺmzákladńích ěinností sluŽby podle článku l. odst. 3 písm' a) této smlouvy, a to na
základ| předloŽené Žádosti příspěvkové organizace obce o poskytnutĺ Účelovédotace' Výše účelové
dotace je určena podle článku il. teto smlóuvy a v souladu s Metodikou pro posly-továnĺ úěelových
dotací na poopoŕu sociálnĺch sluŽeb poskyiovaných podle zákona ć. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších přeápisů. Účelovou dotaci poskytne příjemce příspěvkové organizaci Zaŕízenísociálnĺ
péěe Choceň, Dr. Fikejze 1115,565 0ĺ Ghoceň í, lc 00854344 (dále jen ,,organizace")
formou příspěvku na provoz zadále uvedených podmínek'
3) Příjemce se zavazuje:
ai zajĺstit, Że organizace bude na územíPardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu domov pľo
senlory io sgg6gĺs (dle $ 49 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba bude
poskytována v zařízenílch na adrese Dr' Fikejze 1115, 565 01 Choceň.
aby sociální sluŽba, uvedená v tlánku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy byla organizací
b;
'á.;istit,
pôsrytovana óo dobu Účinnosti této smlouvy a v souladu se zákonem c' 10812006 Sb.' o sociálních
iluzbách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšímiobecně závaznými
právními předpisy.
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4) Příjemce je povinen zajistit, aby Účelová dotace byla čerpána v souladu s ,,rozhodnutím Komise ze
dne 20. prosince 2011 o pouŽitíčl.106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012121lEU" a dle podmínek této smlouvy'

Veřejnou sluŽbou

se dle této smlouvy rozumí poskytovánĺ sociální slużby v rozsahu a

uvedeném v této smlouvě.

místě

5) Přĺjemce prohlašuje, Že k datu uzavřenĺ této smlouvy splňuje organĺzace všechny podmĺnky pro
poskytování sociální sluŽby dle článku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy, a to v souladu se zákonem č.
10812006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějšíchpředpisů, s jeho prováděcími předpisy a

s dalŠÍmiobecně závaznými právními předpisy.

3 písm. a) této smlouvy je
realizována vsouladu s prioritami Střednědobého plánu rozvo)e sociálních slużeb Pardubĺckého kraje
na období2016 - 20'18 s s prioritamiAkčnÍho plánu na rok 201B.
7) Sociální sluŽba dle článku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy bude poskytována v rozsahu:jedná se o
80 % příp. 95 % atd. (dle typu sluŽby) Údajů pouŽitých pro výpočet
a) Kvantitativnĺ Údaje závislé na celkové mÍře naplněnĺ rozpočtu {edná se o 80 oÁ příp.95 % atd.
6) Poskytovatel prohlašuje, Že sociální sluŽba dle článku l. odst.

(dle typu sluŽby) údajůpouŽitých pro výpočet): nejsou

b) Kvantitativnĺ Údaje nezávislé na celkové míře naplněnĺ rozpočtu: minimálně 80 % celková
roění obloŽnost (tj. 80 oÄ z 90 lůŽek * 365 dnů tj. 26 280 lůŽkodnů)
c) Kapacita pobytových služeb dle $48, 49, 50 a 52: minimálně 86 lůżekpo dobu kalendářního
roku
B) Pokud je organizace poskytovatelem pečovatelskéslužby, odpovĺdá přĺjemce za zajištěnĺ
dostupnosti sluŽby minimálně na Územĺ obcĺ, u nichž je garantována dostupnost služby v Žádosti o
Ĺlčelovou dotaci'

článek ll.
Výše poskytnuté účelovédotace

1) Výše poskytnuté Účelovédotace se stanovíjako rozdíl mezi optimálními náklady, které organizaci
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby podle článku l. odst. 3 pĺsm. a) této smlouvy a
které jsou prokazatelně uznatelné v rámci dotaČnĺhořizení, a výnosy vzniklými v souvislosti
s poskytovánĺm předmětné sociální sluŽby (zejména přljmy od uŽivatelů či dotace z jiných zdrojů),
maximálně však ve výši poskytnuté zálohy dle článku ll. odst' 2 této smlouvy.
Učelová dotace se poskytuje v celkové maximálnívýši 11 643 000'00 Kč (slovy:jedenáct milionů
šest set čtyřicet tři tisíc korun českých).
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2)
3)

Poskytnutí účelovédotace je vázáno na finanění spoIuúčastpříiemce z jiných zdrojů.

Předpokládaná míra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je uvedena v přehledu Kritériíchfinancování
sociálních sluŽeb. Závazný poměr jednotlivých zdrojů není stanoven. V přĺpadě, Že příjemce vykáŽe
pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou dotaci.
4) Výše úěeIovédotace v dotaěním ŕizenÍ je konečná. Převýší- li celkové výnosy celkové
náklady sluŽby, je příjemce povinen vrátit kladný ĺozdil, tj. tu část úěelovédotace, která tvoří
zisk sluŽby do 25. 1.20'19 na úěet uvedený v této smlouvě.

5) Příslušnénákłady a výnosy sociální sluŽby musí být

v účetnictvíorganizace

vyÚčtovány, uhrazeny

a

promítnuty

a doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽení finančního

vypořádání. Ročnízúčtováníúčelovédotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnutou sluŽbu
a souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz organizace tak, aby bylo zřejmé, Že úhrada
stejného nákladu není hrazena několikrát z více zdrojů.
6) Účelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujĺcího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena Ve výši 60 % poskytnuté Účelové dotace po uzavření smlouvy
oběma stranami do 30. března roku, na ktený je dotace poskytnuta' V případě, Že
Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽí finančníprostředky ze státního rozpoČtu, bude
účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnŮ ode dne připsání finančních
prostředků na účetPardubického kraje'
b) 2. splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté Účelové dotace do 15. července roku, na
kteý byla dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdżífinanční
prostředky ze státnÍho rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovnĺch
dnů ode dne připsánífinančníchprostředků na účetPardubického kraje.
7) Poskytovatel je oprávněn při finančnĺkontrole dle článku lV' odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů, které vznikly organizaci v souvislosti s poskytováním sociální
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sluŽby dle článku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předloŽené náklady a výnosy
neuzňat. Podrobný přehled'neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytování (lčelových

dotacĺ na podpoŕu sociálnĺch sluŽeb poskýovaných podle zákona
službách, ve zněnĺ pozdějšÍch předpisťl.

1) Příjemce se zavazuje:

č. 108/2006 Sb. o

sociálnĺch

clánek tl!.
Povlnnosti příjemce

a) pouŽít rjčelôvou dotaci na Úhradu nákladů co nejhospodárněji a výhradně v souladu
s rlčelem, na kteý byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami dotaěního řĺzení a v souladu s
Metodikolu pro pósxýtování Ĺlčetových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č' 108/2006 Sb. o socłátních stužbách, Ve zněnĺ pozdějšĺchpředpisťl a to nejpozději do 31.
12,2018 a uhradit náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽení vyÚčtování,
b)vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníúčelovédotace,
cj neposkytovat tuto Účelovou dotacijiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná
o úhradu nákiadů spojených s realizací sluŽby, nepouŽít prostředky z dotace na jiné účely'
d) oznámit poskýtovateli změnu všech identifikačníchÚdajů uvedených v této smlouvě do 10
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala,

e) předloŽit poskytôvateli finančnívypořádání nejpozději do 25. 1. 2019 a vyúětovánĺ
úěelovédotace do 28. 2.2019,
f) přÍpadné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenĺ finančníhovypořádání
na Účet poskytovatele uVedený ve smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede čÍslotéto smlouvy,
g) předloŽit přezkum hospodaření do 31. 8. 2019.
2) Příjemce se zavazuje zajistit, aby organizace:
a) pouŽila účělovoudotaci, která jí bude poskytnuta Íormou příspěvku na provoz, co
ne1nospooarněji a výhradně v souladu s Účelem, na který byla dotace poskytnuta, v souladu s
po'dmínkami oótaenĺńo ŕizení a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ účelovýchdotací na podporu
'sociálnĺch
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ
sluŽeb poskytovaných
-to
pozdějšĺch předpiśŮ a
nejpozději do 31. 12. 2018 a uhradila náklady vzniklé v tomto období
dne předloŽení vyÚčtování,
nejpozději
' bj do
při financování nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy postupovala v souladu s
platným zákonem ozadávání veřejných zakázek,
c) vedla řádnou a oddělenou evidenci čerpáníúčelovédotace,
d) označila originály účetníchdokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením
,,financováno z rjěelové dotace Pardubického kraje, číslosmlouvy.''",
e) neposkytovala tuto účelovoudotaci' která jí bude poskytnuta formou přĺspěvku na provoz
jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu nákladů spojených s realizacíakce,
nepouŽila prostředky z příspěvku na jiné Úěely,
f) preolozila-příjemci finančnivypořádání a vyÚětování účelovédotace v takovém termĺnu, aby
přĺjemce'předloŽil finančnívypořádánĺ ôdboru sociálních věcí nejpozději do 25. 1.20'19 a vyúčtování
Účetové dotace do 28.2.2019,
g) případnénevyčerpanéprostředky vrátila nejpozději do dne předloŽení finančnĺho
vypořádání příjemci,
h) vedia řádnou evidenci údajů,které slouŽí jako závazné ukazatele sluŽby,
i) poskytovala sluŽbu v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecného hospodářského zájmu,
k)'uveŕejnila na svých webových stránkách ceník Úkonů/výŠiÚhrad za poskytovánĺ sociální
sluŽby.

3) Pokud je organizace plátcem daně z přidané hodnoty, je příjemce povinen zajistit, aby organizace
nbhradila-daň-zpřidané hodnoty z Účelové dotace, která jí byla poskytnuta formou příspěvku na
provoz v té výši, v 1are si organizace uplatní odpoěet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona
ô oani z přidané ńodnoty' Ý případě, Że organizace dodatečně uplatní odpočet DPH, je příjemce
povinen zajistit, aby organizace uplatněnou část čerpanéhopříspěvku na provoz vrátila.

Ctánek lV.
Kontrola, sankce
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1) V případě, že organizaci

bude zrušena registrace přĺslušnésociální sluŽby podle $ 82 odstavce 3
zákona o sociálních sluŽbách' ve znění pozdějších předpisů, v průběhu roku 201B, je přĺjemce dotace
povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončeníposkytování sociální sluŽby, ktený je uveden
v rozhodnutí o zrušeníregistrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou část dotace na účet'
z néhoŽ byla dotace vyplacena a zároveň podat finanční vypořádání a vyúčtováníÚčelové dotace.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole, ve znění
pozdějšĺch předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnostčerpáníúčelovédotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veŠkeré
originály účetnĺchdokladů související s čerpáním účelovédotace. Příjemce je rovněŽ povinen zajistit,
aby organizace při kontrole předloŽila originály účetníchdokladů souvisejících s čerpánímpříspěvku
na provoz dle článku l. odst' 2 smĺouvy. oprávněnými osobami jsou pověření pracovnĺci KrÚ pr,
územnífinanÖní orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR' Nejvyšší
kontrolnĺ Úřad, případně dalšíorgány oprávněné k výkonu kontroly'
3) Příjemce je pov|nen realizovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontrolnĺm
orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté Účelovédotace, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušnýmkontrolním orgánem. Příjemce je rovněŽ
odpovědný za realizaci případných nápravných opatření ze strany organizace. Příjemce je povinen
písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splněnĺ uloŽených opatření k nápravě v daném
termínu.

4) Poruší-lipříjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci. Výpovědní doba činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujícĺm po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povĺnen vrátit

poskytovateli veŠkeréfinančníprostředky, které byly vyúčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č' 108/2006 Sl. o soclálních službách, ve zněnĺ pozdějších předpisťl (dále jen ,,Metodika"),
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtoványvůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povażováno za
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona č,. 25012000 sb., o rozpottových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit
porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezřenína porušenírozpoČtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
Že bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtovékázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚzemnÍch
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtovékázně se stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona t,. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních
rozpoětů, ve znění pozdějšĺch předpisů.
a) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽĺ finanění vypořádání vtermĺnu od 26' 1. 2019
do 30. 1.2019,je sankce za porušení povinnosti příjemce tj. porušení rozpočtovékázně stanovena na
5 % přijaté částky.

b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 31. 1.2019 do 28.2.
2019, je sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena

c)

na 10 o/o přijaté částky.
V přĺpadě, Že příjemce dotace nepředloŽí finančnívypořádání do termínu 28.2.2019, je sankce za
porušenípovinnostĺ příjemce, tj. porušenírozpočtové
kázně stanovena na 100 % pŕijaté částky, a
dáĺe bude pozastavena výplata účelovédotace na rok 2019.

d) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúětovánĺúěelové dotace vtermínu od 1. 3 2019
do 5' 3.2019, je sankceza porušení povinnosti příjemce, tj. porušenĺ rozpočtovékázně stanovena na
5 % přĺjaté částky.

e) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúětování účelovédotace vtermínu od 6. 3' 2019
do 31.3.2019, je sankce za porušenĺ povinnosti příjemce, tj' porušenírozpoětové kázně

stanovena na 10 % přijaté částky.
příjemce dotace nepředloŽí vytičtování Úlelové dotace do termínu 31' 3' 2019' je
sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. poruŠenírozpočtovékázně stanovena na 100 %
přijaté částky, a dále bude pozastavena výplata účelovédotace na rok 2019.

f) VpřÍpadě, Že
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g) V případě, Že příjemce nemá oznaěeny rlčetnídoklady po předloŽení vypořádání nebo vyúětování
ä'při následné kontróle dle ve smyslu Metodiky, povinen vrátit 25 % přijaÍé částky. Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrÚ nesmazatelným způsobem označit.
n) V pŕípadě, Že príjemce dotace porušípovinnost poskytovat sociální sluŽbu pečovatelská sluŽba na
gärantovanom r:z'eńĺ je povinen vrátit poměrnou ěást přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
územnÍdojezdnosti při výpočtu výše podpory (tj 5 _ 15 %o).
i) V přípaäě, Že příjemôb zjistí-nenaplnění kvantitativních ukazatelů k 31 ' 12. 2018, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výsi prĺpaonésankce a tuto částku vrátí na Účet Pk vtermínu od 1' 1. do
25' 1.20'ĺ9, poskytovatěl áotace nevydá platební výměr za poruŠenírozpočtovékázně. Pokud
příjemce dotace stánoví výši sankce chybně tj. niŽší,bude mu následně vydán platební výměr na
änýoejĺcĺčástku. V uvedeńém případě vydá poskytovatel dotace pouze platebnÍ výměr na penále'
poruđpříjemce stanoví výši sankce chybně tj. vyšší,nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět.

b; eri porusení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčĺtají,nejvýše však do výše peněŽních

prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtovékázně.
b; za prooienÍ śodvod em za porušenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z'částky odvodu za każdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítáode dnę
nasleou;ĺcĺno po dni, kdy došlo Í< porušení rôźpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na Účet poskyiovatele' V případě poruŠenírozpoČtovékázně podle $ 22 odst. 2 pism b) zákona č.
25ot2ooo Sb., o rozpočtovýc'h pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějšĺchpředpisů se penále
počítáode dne násiedujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále niŽŠíneŽ 1 000'- Kč se neuloŽí.

10) Sankčníustanovení při nenaplněnĺ kvantitativních ukazatelri služby vzávislosti na míře
naplnonĺ rozpočtu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace,
porud příjemôe nedodrŽĺ rvańtitatlúnĺ ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 % při
naplněnĺ rozpočtu uvedeném v Žádosti o Účelovou dotaci alespoň z80 %.

Výše této pomerné části Účelové dotace je stanoven a na základé níŽe uvedené tabulky v závislosti na
míře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádosti o účelovou dotaci.
Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančníchprostředků, tj Účelové dotace, dotací
z rozpočtü Územně samosprávných celků, příjmů od klientů' sponzorských darů atd. v porovnánÍ
s celkovými náklady uvedenými v Žádosti o Účelovou dotaci.
Mírou náplněnĺ kvantitativníóh ukazatelů se rozumícelkový počet uŽivatelů, setkání, lůŽek, obloŽnosti,
Úvazků pracovníků v přímé péči,hodiny přÍmé péčeapod. za kalendářní rok, ktený příjemce účelové
dotace uvede v závěrečném vyÚčtovánĺ Účelové dotace (případně zjištěné kontrolou) v porovnání
s Údaji uvedenými ve smlouvě o poskytnutĺ účelovédotace (neziskové org.anizace, obchodní
společnosti, obóe, příspěvkové organizace obcí) nebo v podmínkách ohledně zävazných ukazatelů
pro příspěvkové organ'izace Pardúbickéhokraje. Míra naplnění kvantitativnÍch ukazatelů musí být
zároveň v souladu se stanovenými hodnotami v Síti sluŽeb'
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přÍrodními katastrofami, zásahem vyššĺmoci,
trestnou činnostía dalšími objektivnĺmi událostmi obdobného charakteru)'
Příjemce je povinen vrátit finánčníprostředky do 15 dnů ode dne doručenívýzvy oSV KrÚ Pk na Účet
Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o Účelovou dotaci, maximálně 125

o/o

optimálních

nákladů

Míra

>80

>70

>60

>50

>40

>30

>20

<20

naplně

>80

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

ní

>70

10%

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

kvantit

>60

20

15%

správně

správně

správně

správně

správně

správně

ativníc

>50

30%

25

20

správně

správně

správně

správně

správně

h

>40

40

o/o

45%

50%

35

o/o

správně

správně

správně

správně

údajů

>30

60

o/o

65%

70

o/o

70

o/o

50%

80%

80

o/o

90

o/o

>20

80%

85%

85

o/o

85

o/o

90

90%

95%

95

o/o

<20

100 %

100

100

100

100 %

o/o

o/o

o/o

o/o

o/o

100 %
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o/o

100

o/o

'ĺ00

1'ĺ) Sankčníustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů, které se nevztahují na míru
naplnění rozpoětu. Uvedené ukazatele je přĺjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na
získanou celkovou výšifinančnĺpodpory.Jedná se o následující$ zákona č. 108/2006 Sb.:
o odlehčovacísluŽby dle $ 44 - pobytová forma _ ročnÍnaplněnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
360/0,

. odlehčovacísluŽby dle $ 44 - ambulantníforma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní stacionáře
dle $ 46 - ročnínaplněnost sluŽby tj. počet osobohodin musídosáhnout alespoň 25 %,
. Domovy dle $ 48, s 49' s 50 - ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 80 %,
. Chráněné bydlenídle $ 51 - ročnĺobloŽnost stuŽby musídosáhnout alespoň 70 %,
. Krizová pomoc -pobytová forma - dle $ 60 - roČníobloŽnostsluŽby musí dosáhnout alespoň 30 %'
. Noclehárny $ 63 - ročnĺobloŽnost sluŽby musĺdosáhnout alespoň 50 %.
NedodrŽení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 10 o/o poskytnuté ÚČelové dotace.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodnĺmikatastrofami, zásahem vyššímoci,
trestnou činnostía dalšímiobjektivními událostmi obdobného charakteru).
Pardubický krajje oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části účelovédotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita počtu lůŽek u sluŽeb dle S 48, 49, 50, 52 klesne pod 95 % kapacity počtu lůŽek a u
sluŽeb dle $ 47 51,57,58, 63 klesne pod 90 % kapacity počtu lůŽek. Poskytovatel pobytových sluŽeb
je povinen dodrŽet celoročníprovoz pottu lůŽek ve výše uvedeném rozmezí celkového počtu.

Ctánek V.
Závěreć,ná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánĺ finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ Ĺlčelových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb' o sociálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisŮ, bere na vědomívšechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně

jako k plnění závazkĹt vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmĺnek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícĺmise veřejné podpory'
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostiokamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran.

4) Tato smlouva se uzavĺrá na dobu určitou do 31. 12.2018.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, ktený neohrožuje zájmy smluvních stran, a jsou
povinny zdrŽet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnĺt nebo ztíŽit plnění předmětu této
smlouvy.

6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.

7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přiěemŽ obě mají platnost originálu a kaŽdá
ze smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
8) Právnĺ jednání byĺo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20. 2. 2018 a
schváleno usnesením zl174118.
9) Právní jednání bylo proję!nąno

a schváleno usnesenĺm č,. k.ę /.a.
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Příloha č. 1: Postup stanovení výŠedotace
Zaŕízenísociální péčeChoceň, lD 5986815
$ 49 domovy pro

seniory

Vstupnĺ Údaj: Počet lůŽek, počet lůŽkodnů,počet uŽivatelů ve ll., lll. a lV stupni závislosti
k 30. 9. 2O1i, poč,et neobsazeń1ich lůŽek, počet nových uŽivatelů (přijatých v období od 1.7 do 30. 9'
2017 včetně) bez přiznaného PňP nebo v l. stupnizávislosti se Žádostío přiznání nebo navýšení PnP
alespoň na 2. Stupeň

Náklady na péči
(pocet űzivaielĺ ve ll., lll. a lV stupnizávislosti + počet neobsazených lůŽek) x částka na lůŽkoden
180 ooo Kči365 + počet nových uŽivatelů bez přiznaného PnP nebo v l. stupni se Žádosti
o přiznání nebo navýśeníPnP álespon na 2 stupeň x 0,5 x částka na lůŽkoden 1B0 000 Kč/365) x
počet dnĺ provozu 365

Náklady na provoz
jsou
Počet lůŽek'(x) dosazen do lineárnĺ rovnice y = (-200X + 205 000)/365 x počet dnÍ provozu; kde y
ostatnĺnáklady na lůŽko zarok, maximálně 195 000 Kč, minimálně 165 000 Kě
*
Celkové provoznĺ náklady je y počet lůŽek
Celkové optimální náklady jsou souČtem nákladů na péčia nákladů na provoz
optimálnĺ varianta

Podíl Účelové dotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven nq 7_9 % po odečtení
předpokládaných příjmů od uŽivatelů. Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na 250 KćllÚžkolden za
ubytování a siravu a 2OO Kć,tlťsŻko/den v průměru za příspěvek na péči.
Výpočet konkrétně:
počet
Vstupní Údaj: Počet lůŽek - 90, počet uŽivatelů ve ll., lll. a lV stupni závislosti k 30 9. 2017 - 90,
neobsazenyth lůŽek - 0, počet ńových uŽivatelů (přijatých v období od 1,7 do 30. 9.2017 včetně) bez
přiznaného PnP nebo v l. stupni závislosti se Žádosií o přiznání nebo navýšení PnP alespoň na 2.
Stupeň

-

'ĺ.

Náklady na péči:
70 - 180 000 = 12 600 000 Kč
0,5 * 1 - 180 000 = 90 000 Kč

Náklady na provoz:
90 _ 205 000) = 187 000 Kč
187 000 = 16 B30 000 Kč

(-200X
90

*

*

Gelkové optimálnĺ náklady:
12 690 696 + 16 830 000 = 29 520 000 Kč

optimální varianta:
*
200) " 3ô5 90 = 14 7B2 500
29 520 000 - 14 782500= 14737 500
*
14 737 5oo o,79 = 11 642 625 Kč zaokrouhleno 11 643 000 Kč

(250

+

Výše přiznané dotace po zaokrouhlení Kč 11 643 000
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