SMLoUVA c. osvlĺ 9t20545

o poskýnutí úěelovédotace v dotačnímŕízenina podporu
,l08/2006
sociálních sluŽeb poskytovaných v souladu se zákonem ě.
Sb., o sociáIních sluŽbách

uzavřená podle $10a zákona i. zsoizooo Sb. o rozpočtových pĺavidlech územních rozpoětů, ve znění
Sb., správní řád, ve znění
ňóźocjsrcň pŕ"oňi.ľ', podle části páté (S$ 159 - 170) zákonać.5.00t2004
p,ro poskytoygní ťlčelových dotací na podporu
s'-Metodikou
vsoulaäu
b;;dějšńń'ńŕ"jpi.ĺ,'a
'sociátnĺch
sluze'n poskytovaných podte zákona č. 108/2006 Sb. o soclálních službách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

Smluvní strany:

Poskytovatel:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
čĺsloričtu:
zastoupený:

Pardubický kľaj'

Příjemce:
adiesa:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
ěíslo účtu:
zastoupený:

Město Chvaletice

Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice

70892822

cz70892822

Česká spořitelna a.s'
164354210800

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje

(dále jen ,,poskýovatel") na straně jedné

U Stadionu 237,53312 Chvaletice
00273660

Česká národní banka
94-341256110710

starostkou

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

cláner

l.

Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je poskýnutí Účelové dotace na zajištění sociálních sluŽeb na území
Pärdubického kraje V roce zbís, żposôb stanovení výše účelové'dotacei úprava otázek souvisejících.
2) Přĺjemce na s'eb" převzal záväzex poskýovat väřejnou sluŽbu vsouladu s,,rozhodnutím Komise
na státní
." ané 20. prosince żoi1 o pouŽití eí. ĺoó odst' 2 śmlouvy o fungování Evropské.'unie
podnikům
u.rěitým
podporu ve formě vyrovnávaäí platby za závazek veřejné s!-uŽby oosk_ýo'v3.né
2012l21lÉv a dle podmínek této
iovbrenym poskýováním sluŽeb obeóného hospodářského zájmu
smlouvy. vere;nóu sluŽbou se dle této smlouvy rozumí poskýování sociální sluŽby v rozsahu a místě
uvedeném v této smlouvě'

3) Poskýovatel se zavazule poskýnout příjemci rjčelovou 99tT1na zajištění č'innostítýkajícíchse
dle článku l. odst. 2 této smlouvy. Učelová dotace bude
zbvazku'poskýovat veřejnóu šociálnísluźnú
kraje příjemci na běŽné náklady související
prostředků
Pardubického
poskytnuia zrozpoćtovych 'ěinností
smlouvy, a to na základě
podle
článku
sluŽby
pośrytovanĺm
żaxuańĺch
s
J' 9o:t. 4 této
je
podle článku ll. této
určena
pŕedloźene Žádosti o poskýnutí úěelovédôtace. Výše úěelovéd.otace
podporu
sociálních sluŽeb
na
poskýováni
účelových''dotací
sm|ouvy a vsouladu's Métodĺĺ<oupro
poskýóvaných podle zákonač. 1o8i2oo6 Sb', ve znění pozdějších předpisů'

zavazuje, Že bude na územĺPardubického kraje poskýovat 'sociální sluŽbu
p"eou"t"l"Lá sluŽba lďzzĺgeeg (dle S 40 zákona o sociálnĺch sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba
bude poskytována v zařízenílch příjeńce na adrese U Stadionu 236, 533 í2 Chvaletice a

ł; Přĺjemcé se

v přirozeném prostředí uŽivatelů'
5j Sociální siuŽbu, uvedenou v článku l. odst. 4 této smtouvy se př'ljemce zavazuje poskýovat po
č.
dobu účinnostĺtéto smlouvy' Příjemce je povinen poskytovat sociální sluŽbu v souladu se zákonem

1

108/2006 Sb., o sociálnĺch sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a
s dalšímiobecně závaznými právními předpisy.
6) Příjemce prohlašuje, Že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování

sociální sluŽby dle článku l. odst' 4 této smlouvy, a to vsouladu se zákonem č' 108/2006 Sb., o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšímiobecně

záv aznými právn ím i před pisy.

I

Sociátní sluŽba dle článku l' odst' 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:
a) Kvantitativní Ĺldaje závislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu fiedná se o 80 % příp.95 % atd.
(dle typu sluŽby) údajůpouŽitých pro výpočet): minimálně í 600 hodin přímépéěe za kalendářní

rok

b) Kvantitativní údaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových služeb dle $48,49, 50 a 52; neuvádí se

8) Poskýovatel prohlašuje, že sociální sluŽba d|e článku l. odst. 4 této smlouvy je realizována

v souladu s priorĺtami Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kraje na období
2019 -2021 a s prioritamiAkčního plánu na rok 2019.
9) Poskytovatel pečovatelské služby je povinen zajĺstit dostupnost sluŽby minimálně na územĺobcĺ, u
nichŽ garantuje dostupnost služby v Žádosti o (lčelovou dotaci'

článek ll.
Výše poskytnuté účelovédotace
1) Výše poskytnuté úěelové dotace se stanoví jako ľozdílmezi optimálními náklady, které příjemci

vzniknou v souvislosti s poskýováním sociální služby podle článku l. odst. 4 této smlouvy a které jsou

prokazatelně uznatelné v rámcĺ dotačníhořízení,a výnosy vzniklými v souvislosti s poskýováním
předmětné sociální sluŽby (zejména přljmy od uŽivatelů či dotace z)iných zdrojů)' maximálně však ve
výši'poskýnutézálohy dle článku ll. odst. 2 této smlouvy.
2) Učelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 774 000,00 Kě (slovy: sedm set sedmsedát
čtyři tisíc korun českých).

Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3) Poskytnutí úěelovédotace na realizaci závazku veřejné sluŽby ie vázáno na finanční
spoluúčast přĺjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je
uvedena

v

Kritériíchfinancování sociálních sluŽeb. Závazný poměr jednotlivých zdrojů není stanoven.

V případě, Že příjemce vykáže pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou
dotaci.

a) Výše účelovédotace na realizaci závazku veřejné služby v dotačnímřízení je

konečná.
Převýšĺ- li celkové výnosy celkové náklady sluŽby je př'ljemce povinen vrátit kIadný rozdíl, tj.
tu část úěelovédotace, která tvořĺ zisk sluŽby do 25. 1.2020 na účetuvedený v této smlouvě.
5) Příslušnénáklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictvípříjemce a
doloŽeny poskýovateli, a to nejpozději do termínu předloŽení finančníhovypořádání. Ročnízúčtování
účelovédotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskýnutou sluŽbu a souhrn poskýnutých
veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že úhrada stejného nákladu není
hrazena několikrát z více zdrojů.

6) Účelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujícího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena ve qýši60 % poskŕnutéúěelovédotace po uzavření smtouvy oběma
stranami do 30. března roku, na kteý je dotace poskýnuta. V případě' Že Pardubický kraj
do tohoto data neobdrŽí fĺnančníprostředky ze státního rozpočtu, bude účelová dotace vyplacena

příjemci do 30 pracovních dnů ode dne připsání finančníchprostředků na účetPardubického

b)

kraje.

2. splátka je vyplácena ve výši40 % poskýnuté účelovédotace do í5. července roku, na kteý
byla dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽí finanění prostředky

ze státního rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode dne
připsání finančních prostředků na účetPardubického kraje.

7) Poskýovatel je oprávněn při finančníkontrole dle článku lV' odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby dle
článku l. odst.4 této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předloŽené náklady a výnosy neuznat. Podrobný
přehled neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytovánĺ účelovýchdotací na podporu
sociálnÍch služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisťl.
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clánek lt!.
Povinnosti příjemce

1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití dotace v souladu s účelem,na kteý
oýla áotace poskýnutä a za poskýování sluŽby v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecného

hospodářského zájmu'
Příjemce se zavazuje:
a) pouŁĺt účelovoudotáci na úhradu nákladů v soutadu s podmínkami dotačního řízenía v souladu s
uétoaĺxo,pro poskytovánĺ Účelových dotací na podporu sociálnĺch slużeb poskytovaných podle
zákona e' ioaĺzooo Sb. o sociátnĺcn sluznacn, ve znění pozdějšĺchpředpisťl a to nejpozději do 3í.
12.2o1g a uhradĺt náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předtoŽení vvúčtování.
platným
b) při financovánĺ náktadů spojených s realizacĺ předmětu smlouvy postupovat v souladu s
zákonem o zadávání veřej ných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníúčelovédotace,
di označit originály účetníchdokladů viditelnym a nesmazatelným způsobem označením ,,fĺnancováno
z účelovédotace Pardubického kĘe, číslosmlouvy.'.",
e) neposkýovat tuto účelovoudoiaci jiným fyzic'kým či právnickým osob-ám, po!1ud.. se nejedná o
ĺhradl naŔlaoů spojených se základními-činnostmi sociální sluŽby' nepouŽít prostředky z příspěvku
na jiné Účely'
a změny ve
fl óznámit poskýovateli změnu všech identifikačnĺch údajůuvedených v této smlouvě
śtruktuře pr1emóe včetně přeměny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy týo_změny na-staly,

g) předloŁft'poskýovateli' finančńí vypoŕáoanĺ nejpozději do 25. 1. 2020 a vyúčtováníúčelové
dotace do 28. 2.2020,
účet
h) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do dne předloŽení finančníhovypořádání na
päitytovatele uveden1i ve smlouvě. Jako variabilní symbol přĺjemce uvede číslotéto smlouvy,
i; veśtraonou evidenci údajů,které slouŽíjako kvantitativnÍ ukazatele sluŽby,

ji v případě, Že je příjemce povinen mít zpracovaný audit dle Metodiky Pk, je povinen ho předloŽit do
31.8.2020,
k) uveřejnit na svých webových stránkách ceník rjkonů/výši úhrad za poskýování sociální sluŽby.
Daň z přidané hodnoty nesmí biýt hrazena z účelovédotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
oaóoeét daně z přidáné hodnoiy na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty..V případě' Že

dobatečně uplatníodpočetDPH, je povinen uplatněnou část čerpanéúčelovédotace vrátit.

Clánek lV.
Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutí o zrušeníregistrace příslušnésociální sluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o
sôciáinĺčnsluŽbách, ve znění pozdcJšíchpréopisů, nebo zániku příjemce s likvidacĺ v průběhu roku
2019, je příjemce dotace povinen o-o 30 kalendářních dnů ode dne ukončeníposkýování socĺálnĺ
služby, xt'eľ5i;e uveden vrozhodnutí o zrušení registrace, vĘtit YtomtéŽ.rope vYĘl'a99n9u poměrnou
část óotace-nä r:eet, z něhoŽ byla dotace vyplacenä a zároveň podat finančnívypořádání a vyúčtování
účelovédotace.
znění
2) Poskýovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32ot2o01 Sb., o finančníkontro|e, ve plnění
vč.
dotace
účelové
čerpání
pôzaejsĺćn předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost
orgánu kraje veškeré
|oomíner täto smlouvy' Ke kontrole je příjemce povinen.předloŽit kontrolnímu
osobami. jsou
oprávněnými
dotace.
úěelové
s
ěerpáním
související
oo-tlaot
äriginály účetních

pořereňĺ pracovníci rrÚ px' územní finančníorgány, Ministerstvo práce a sociálnĺch věcí CR'
'úlinisterstůo
financí ČR, lrle;vyšsí kontrolní úřad, případně dalšíorgány oprávněné k výkonu kontroly.
3) Příjemce je povinen reáliiovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním
organäm raje ńa základě kontrol zaměřených na ěerpání poskýnuté účelovédotace, a to v termínu,
je povinen
rožsahu a kúal1ě dle poŽadavků stanovených příslušnýmkontrolním orgánem. P.říjemce
v daném
k
nápravě
opatření
písemně informovat orgán, kteý mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených
termínu.

4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tűto smlouvil vypovědět' Výpoúed' musí mít píśemnouformu a musí být prokazatelně doruěena
příjemci. Výpovcdní oona ćihĺ1 měsíc a počínáběŽet.'dnem následujícím p9 gnj' kdy mu byla
je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit
irótazatelné doručena. Po uplynutí výpovědní doby
vyúětovány V rozpo-ru. s touto. smlouvou a s
byly
které
poskýovatelĺ veškeréfinaněnĺ-prostřédky,
'uetőail<ou pro poskytování účetovýchďotacĺ na podporu sociálních služeb poskytovaných podle
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zákona

č' 108/2006

Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějšĺchpředpisťl (dále jen ,,Metodika"),

pouŽĺty V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtoványvůbec.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrženíposkýnutých finančníchprostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona ć. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a Pardubický krĄ je oprávněn řešit
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušenírozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskýnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě'

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskýovatel dotace neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahĄí

řízení o odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením s 22 zákona ć,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtovékázně se
stanoví v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona ć. 250ĺ2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů'
a) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 26. 1.2020 do 30. 1.
o/o
2020, je sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtové kázné stanovena na 5
přijaté částky.

b) Vpřípadě' Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 31. 1.2020 do 28.2.
2020, je sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 10 %
přĺjaté částky.

c) V případě, Že příjemce dotace nepředlożí finančnívypořádání do termínu 28.2.2020, je sankce za

porušenípovinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtovékázně stanovena na 10o % přijaté částky' a dále
bude pozastavena výplata účelovédotace na rok2020.
d) V případě' Že příjemce dotace předloŽí vyúětovánĺúčelovédotace v termínu od 1. 3. 2020 do 5.
3' 2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpoětové kázně stanovena na 5 o/o
přijaté částky.

e) Vpřípadě, že příjemce dotace předloŽí vyúčtováníúčelovédotace vtermínu od 6.3. 2o2o do31.
3' 2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtovékázně stanovena na 10 %
přijaté částky.

f) Vpřípadě, Že příjemce

dotace nepředloŽí vyúčtováníúčelovédotace do termínu 31.3' 2020, je
sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtové kázně stanovena na 100 % přijaté

částky, a dále bude pozastavena výplata účelovédotace na rok2020.

g) V případě, Že příjemce nemá označeny účetnídoklady po předloŽení vypořádání nebo vyúčtování
a při následné kontrole ve smyslu Metodiky, je povinen vrátit 25 % přijaté částky. Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrÚ nesmazatelným způsobem oznaěĺt.
h) V případě, Že příjemce dotace poruší povinnost poskýovat sociální sluŽbu pečovatelská sluŽba na
garantovaném území,je povinen vrátĺt poměrnou část přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
územnídojezdnosti při výpočtu výše podpory. (tj. 5 - 10 o/o)'
i) Vpřípadě, Že příjemce zjistí nenaplnění kvantitativnĺch ukazatelů k31. 12.2019, stanoví si dle
částĺXVlodst. 1 Metodiky výši případné sankce a tuto částku vrátí na účetPk vtermínu od 1. 1. do
25. 1' 2020, poskýovatel dotace nevydá platební výměr za porušenírozpočtovékázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výšĺsankce chybně tj. niŽší,bude mu následně vydán platební výměr na
chybějící částku. V uvedeném případě vydá poskýovatel dotace pouze platební výměr na penále.
Pokud příjemce stanoví výši sankce chybně tj. vyšší'nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět.

8) Při porušenívícepovinností se částky jednotlivých odvodů sčítají,nejvýše však do výše peněŽních

prostředků poskýnutých ke dni porušení rozpoětovékázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši í promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítáode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušenírozpočtové kázné, do dne připsání peněŽních prostředků
na účetposkytovatele' V případě porušenírozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č'
25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vezněnípozdějších předpisů se penále
počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále nĺŽšíneż 1 000'- Kč se neuloŽí.

ĺ0) Sankění ustanovení při nenaplněnĺ kvantitativních ukazatelů služby v závistosti na mĺře

napInění rozpoětu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části úěelové dotace,
pokud příjemce nedodrŽí kvantitativní ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 % pŕi
naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o účelovoudotaci alespořl z 80 %.
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závislosti na
Výše této poměrné části úěelovédotace je stanovena na základě níŽe uvedené tabulky v

miře naplněnosti rozpoětu uvedeného v Žádosti o účelovoudotaci.
Mírou ńaplnění rozpoětu se rozumí součet všech finančníchprostředků' tj. účelovédotace, dotací
i rozpoetů územně sáńospravných celků, příjmůod klientů, sponzorských darů atd. v porovnání
s celŔouými náklady uvedenýmiv Žádostio účelovoudotaci'
Mírou náplnění kvantitativníćh ukazatelů se rozumí celkorĺý počet uŽivatelů, setkání, lůŽek, obloŽnosti,
příjemce úěelové
üu"źĹo iracovníkůvpřímé péči,hodiny přímé péčeapod. za'kalendářní rok, ktený
zjištěné
v porovnání
kontrolou)
(případně
dotace uvede v závěrečnéń vyúčtováníúčelovédotace
obchodní
organizace,
(neziskové_
dótace
poskýnutí
úěelové
ś,iou;i uvedenými ve smlouvě o
závazných
podmínkách
o-hledně
v
nebo
apod.)
obcí
příspěvkové
orgänizate
spoleŁnosti, obce,
ukazatelů
u'kazatelů pro príspěvŕovéorganizäce Pardubického kraje. Míra naplnění kvantitativních
sluŽeb'
v
Síti
musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotami
(Nevztáhuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyššímoci,
irestnou čínnostía dalšĺmi objektivními událostmi obdobného charakteru).
pt na účet
Příjemce je povinen vrátit finančníprostředky do 15 dnů ode dne doruěení výzvy oSV rrÚ
Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

Míra naplnění rozpočtu uvedeného v žádosti o účelovoudotaci, maximálně 125 % optim ních
nákladů
Míra

>80

>70

>60

>50

>40

>20

<20

naplně

>80

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

ní

>70

10

správně

správně

správně

správně

správně

spravne

s

kvantit

>60

20%

15%

správně

správně

správně

správně

správně

ativníc

>50

30%

25%

20%

správně

správně

správně

správně

správně

h

>40

40%

45

50

35%

správně

správně

správně

správně

>30

60%

6s%

70%

70

50%

>20

B0

85%

85

85%

<20

100%

100 %

100%

100%

údajů

o/o

o/o

o/o

o/o

o/o

o/o

80%

8O

o/o

90

o/o

90%

90%

95%

95

Yo

100%

100%

100%

100%

í,t) Sankčníustanovenĺ při nenaptněnĺ kvantitativnĺch ukazate!ů, které se nevztahují na míru
n"plnění rozpoětu. Uvedené uka)atele je příjemce 9oP99. povinen splnit vŽdy, bez ohledu na

sb.
zís'kanou celkövou výši finančnípodpory. .láona śeo následující ustanovení zákona č. 108/2006

.

odlehčovacĺsluŽby dle $ 44

alespoň 36%'

-

pobýová forma - ročnínaplněnost sluŽby musí dosáhnout

r

odlehčovacísluŽby dle $ 44 - ambulantní forma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní
stacionáře dle $ 46 - roenĺ nailněnost sluŽby tj. počet osobohodin musí dosáhnout alespoň 25 %,
. Domow dle $ a8, s 49, s'50 _ roění obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 80 %,
. Chráněné bydleníáp s sĺ - ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 70 %,
r Krizová pomoc - pobyiová forma_ dle S 60 - ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
30

.

o/o,

Noclehárny $ 63

-

ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 50 %.

o/o poskýnuté
NedodrŽení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácenĺm 10
.účelovédotace'
vyššímoci,
zásahem
přírodními
katastrofami,
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené

irestnou čínnostía dalšími objektivními událostmi obdobného charakteru).
přepočtu na lůŽkoden,
Pardubický kraj je opráuncn ioŽadovat vrácení poměrné části účelovédotace v
pokud kapacitá'počtu lůŽek u sluŽeb dle $ 48, 49, 50, 52 klesne pod 95 % kapacity.počtu lůŽek a u
,luz"o dÉs 47,'51, 57, a8, 63 klesne poo-oo % kapacity poětu lůŽek. Poskytovďel'pobýových sluŽeb
ŕ pŇinén äoorŁet celoroční provoz počtu lůŽek ve výše uvedeném rozmezí celkového počtu.
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Clánek V.
Závéreě,ná ustanovení

'ĺ) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finaněních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisťl, bere na vědomí všechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně

jako k plnění závazkťl vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazu)í, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančnĺchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostiokamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran.

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3't. 12. 2019.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohroŽqe zĄmy smluvních stran, a jsou
povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnit 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, přĺčemžobě mají platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
8) osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č' 20161679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice
95/46/Es (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost
subjektu údajů.

9) Právníjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kĘe dne 19. 2.2019 a
10)

schváleno usnesením zl311 l19.

PĘvryí jednání bylo projednáno na

e

'Q.:'t2':'2019 a schváleno usnesením č.

V Pardubicích dne

l 8, 03. 20ü

JUDľ. Martin Netolický' Ph. D.
hejtman Pardubického

ar

V

)

Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
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Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
město Chvaletice, lD 2218663

služba

$ 40 Peěovatelská

podíl
Vstupní údaje: plánovaný počet hodin přímépéče,podíl pracovníků na HPP a DPČ a
je
%)
než
5
pokud
větší
se,
(zohledňuje
pracovníkůna DPP
jednotlivé pracovníky
Celkové optimální náklady na sluŽbu tvoří součet mzdoých nákladů na^
ostatních pracovníků
nákladů
práce;
mżdových
provedení
o
dohod
věeíně
sluŽbách
v sociálních
pracov^níla
v sociálních
práce
přímé
(zahrnujícíi sociální pracovníky) a provoznĺch nákiadů. Podíl
pracovníků.
ostatních
Podíl
počtu
je
na
celkovém
šluzoa"|' je 60 %. Podíl ostatníóń prácovnĺtů 25 %
nák|adů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové nákladv na pracovníkv v sociálních slużbách
Počet hodin přímépéče/ 0,6 = potřebný fond pracovní doby pracovníkův sociálních sluŽbách

počet
Potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních sluŽbách l 1744 (ročnípracovní fond) =
nahoru)
úvazkůpracovníkův sociálních sluŽbách (zaokr. na 0,05
pracovní
Počet úvazkůpracovníků v sociálních sluŽbách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o
práce
provedení
x 290
o
péči
přímé
dohodu
na
pracovníků
v
činnosti x 385 000 Kč + počet úvazků
000 Kě

Mzdové nákladv ostatních pracovníků
(počet úvazkůpracovníků v sociálních sluŽbách x25t75, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 500 000 Kč

Provozní nákladv
(Mzdové náklady

+

mzdové náklady na ostatnípracovníky) x 30/70

celkové optimální náktady tvořĺ souěet mzdových nákladri, mzdových nákladů ostatnĺch
pracovnĺků a provozních nákladů.

Koeficient územnídojezdnosti (dle poŽadavků Pk z hlediska zajĺštěnísluŽby v konkrétnímúzemí)
Celkové optimální nákladv se násobí koeficientem, územnídoĺezdnosti a to:
.1,0

- v případě, Že sluŽba garantuje zajištěnípéěe výhradně v

místě poskytování sluŽby (dle

registrace)

10
1,o5 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištěnĺ péčev místě poskýování služby a maximálně
dalších obcích uvedených v registru
10
1,1 v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péčev místě poskýování sluŽby a ve více neŻ

-

dalších obcích uvedených v registru

je
obcí se rozumí územní celek ve smyslu $ 1 zákona č' 128t2000 Sb., obecní zřízenÍ, ktený Vymezen
na ěásti.
členit
se
a
můŽe
územĺ
jedňo
katastrálních
více
nebo
hranicí územíobce. obec můŽe míi
obce
části
obce,
území
celé
je
vŽdy
obec-povaŽováno
za
dojezdnbsti
koeficientu
Éńĺe"v určení
(městské části místníčásti apoä') se neźohledřují. Żadatel je povinen uvádět pouze názvy obcí ve
smyslu S 1 a S 27 odst. 1zákona č. 12812000 sb.

optimá!nĺ varianta:

po odečtení
Podíl úěelovédotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven na 60 %
předpokládaných příjmů od uŽivatelů.'Příjmý od uŽivatelů jsou stanoveny na 110 Kč/hod přímé péče.
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Výpočet:

Vstupní údaje
poěet hodin setkání

2 000

poměr pracovníků na HPP

100%

na DPP

Ao/o

poměr

1,05

koefĺcient dojezdnosti

Mzdové náklady na pracovníky v soc. sluŽbách
pracovní fond (počet hodin přímé péče/ 0,6)

750 750 Kč
3 333

počet úvazkťlpracovnĺků v sociálních službách (zaokr. na 0,05 nahoru) - potřebný
fond pracovnĺ dobv pracovnĺků v sociálních službách / 1744 (ročnípracovnĺ fond)
počet Úvazkú Pss na HPP a DPl

1,95

počet úvazkťlPSS na DPP

0,00

1,95

počet Ĺlvazkťl pracovnĺkŮ v sociálnĺch sluŽbách na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo
dohodu o pracovnĺ činnosti x 385 000 Kč
počet Úvazkťl pracovnĺkťlv přĺmépéčina dohodu o provedení práce x 290 000 Kč

750 750 Kč

Mzdové náklady ostatních pracovníků(počet úvazkůpracovníkův sociálních
sluŽbách x25175' zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 500 000 Kč
počet úvazkťlpracovnĺků v sociálních službách x 25/75, zaokrouhlený na 0,05

325 000 Kč

nahoru

Provozní náklady (mzdové náklady

+

mzdové náklady na ostatnípracovníky)x

30170

+ mzdové náklady ostatních pracovníků +
provozní nákladv)
Navýšení celkových optĺmálních nákladů o koeficient dojezdnosti (zaokr' na 1 000

optimální náklady (mzdové náklady

Kč)
Uhrady od użivatelů(1 10 - počet hodin přímépéče)

Vyrovnávací platba (náklady - úhrady od uŽivatelů)

0Kč

0,65

46í 036 Kč
'ĺ 536 786 Kč
1 614 000

Kč

220 000 Kč

í 394 000

Kč

Dotace Pk (dříve MPsV) ô0%

836 400 Kč

Výše přiznané dotace po redukci na92,5o/o dle disponibilních zdĄů a po

774 000 Kč

zaokrouhlení

I

