SMLOUVA C. OSV/1 9t20524
o poskytnutí účelovédotace v dotačnim řízenína podpoľu
sociálních stužeb poskytovaných v souladu se zákonem c. í08/2006
Sb., o sociálnĺch službách

uzavřená podle $10a zákona č,' 25ot2oo} Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších preopisů, podle části páté (sS'ĺ59 - 170)zákonač.50012004 Sb', správní řád, ve zněnĺ
predpisů a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ Ĺlčelových dotacĺ na podporu sociálnÍch
i:ozoejsĺcn
'stužeb
pos'kytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb' o socłálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisťl,

Smluvní strany:

Poskytovatel:
lČ:
Dll:

Pardubický kraj'

Komenského náměstĺ 125, 5321'ĺ Pardubice
70892822

bankovní

C270892822
Česká spořitelna a's.

(dále jen

JUDr. Maľtinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
na straně jedné

spojenĺ:
čísloÚčtu:
zastoupený:
',poskytovatel")

164354210800

obec Sloupnice
Příjemce:
HorníSloupnice 196, 565 53 Sloupnice
adresa:
00038130
lČ:
DlČ:
bankovnĺ spojení: Česká národní banka
94-9218591/0710
čísloÚčtu:
starostou
zastoupený:
(dále jen ,,přĺjemce") na straně druhé

Gláneł l.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí Účelové dotace na zajištění sociálních sluŽeb na Území
Pärdubického kraje V roce zÓí9, způsob stanovenívýšeúčelovédotace i Úprava otázek souvisejĺcích.
2) Poskytovatel śezavazuje poskytnout př'rjemci Účelovou dotaci na zajištěníčinnostítýkajícĺchse
závazku-poskytovat veřejnóu sociální sluŽbu dle článku l. odst. 3 této smlouvy. Učelová dotace bude
poskytnuia z iozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na běŽné náklady související
š pośrytovanĺmzákladních ČinnostísluŽby podle článku l. odst. 3 pĺsm. a) této smlouvy, a to na
předloŽené Žádosti příspěvkové organizace obce o poskytnutí Účelovédotace. Výše Účelové
'áraoé
dotace jě určena podle článku il' teto smlouvy a v souladu s Metodikou pro poskytování účelových
dotacĺ na poopoŕu sociálních sluŽeb poskytovaných podle zákona č,. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších bredpisĺ. Účelovou dotaci poskytne PJljemce příspěvkové organizaci Do1ov pro seniory
bIoupni"",'Sloüpnice 258, 565 53 Sloupnice, lč oo85ł255 (dále jen ,,organizace") formou příspěvku
na provoz zadále uvedených podmínek.
3) Příjemce se zavazuje:
a) zaj1stit, Že organizaôe bude na Území Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu domovy pro
sänioľyio zgŽłgeo (dle $ 49 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba bude
poskytóvána v zařízenílch na adrese Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice.
b; zá;i.tit, aby sociální sluŽba, uvedená v článku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy-byla organizací
pôskýtovana po dobu Účinnosti této smlouvy a v souladu se zákonem č. 108/2006 sb.' o sociálních
šluzoa.n, ve znění pozdějších předpisů, sjeho prováděcími předpisy a sdalšími obecně zävaznými
právními předpisy.
4) Přĺjemce jó póvinen zajistit, aby Účelová dotace byla čerpána v souladu s ,,rozhodnutím Komise ze
ohe zo. pro.ince 2O11 o pouŽitíčĹ.106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
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Ve formě VyrovnáVací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určĺtýmpodnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012121/ÉU" a dle podmínek této smlouvy.
Veřejnou sluŽbou se dle této smlouvy rozumĺ poskytování sociálnĺ sluŽby v rozsahu a místě
uvedeném v této smlouvě.

5) Příjemce prohlaŠuje, Že k datu uzavření této smlouvy spĺňuje organizace vŠechny podmínky pro
poskytování sociální sluŽby dle článku l. odst. 3 písm. a) této smlouvy, a to v souladu se zákonem č'
10812006 Sb., o sociá|nĺch sluŽbách, ve znění pozdějšĺchpředpisů, s jeho prováděcími předpisy a

s dalŠĺmiobecně závaznými právními předpisy.

6) Poskytovatel prohlašuje, že sociální sluŽba dle článku l. odst' 3 písm' a) této smĺouvy je

realizována v souladu s prioritamĺ Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kraje
na období 2019 _2021 s s prioritamiAkčního plánu na rok 2019.
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 fedná se o 80 o/o příp' 95 % atd.
(dle typu sluŽby) Údajů pouŽitých pro výpoČet) : nejsou

b) Kvantitativnĺ Údaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu; minimálně 80 % celková
ročníobložnost (tj. 80 o/o z 107 lúżek- 365 dnů $.31 244lůŽkodnri)
c) Kapacita pobytových služeb dle $48,49, 50 a 52: minimálně 102 !ůŽek po dobu kalendářního
roku
8) Pokud je organizace poskytovatelem pečovatelskéslužby, odpovĺdá přĺjemce za zajištěnĺ
dostupnosti služby minimálně na Územĺ obcĺ, u nichŽ je garantována dostupnost služby v Žádosti o
Účelovou dotaci.

Clánek ll.
Výše poskytnuté účelovédotace

1) VýŠeposkytnuté Účelové dotace se stanovíjako rozdíl mezi optimálnĺmi náklady, které organizaci
vznĺknou v souvislosti s poskytováním sociálnĺ sluŽby podle článku ĺ. odst. 3 písm. a) této smlouvy a
které jsou prokazatelně uznatelné v rámci dotačnĺhoŕízení,a výnosy vzniklými v souvislosti
sposkytováním předmětné sociálnĺ sluŽby (zejména přĺmy od uŽivatelů či dotace zjiných zdrojů),
maximálně vŠakve výŠiposkytnuté zálohy dle článku ll. odst' 2 této smlouvy'
Účelova dotace se poskytuje v celkové maximální výši 12 742 ooo,oo tič 1slovy: dvanáct milionů
sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých).
Postup stanovení výŠedotace je uveden v příloze č. í, která je nedílnou součástí této smĺouvy.

2)
3)

Poskytnutí účelovédotace je vázáno na finančníspoluúěast příjemce z jiných zdrojů.

Předpokládaná mĺra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je uvedena v přehledu Kritériích financování
sociálnĺch sluŽeb' Závazný poměr jednotlivých zdrojů nenĺ stanoven. V případě, Že příjemce vykáże
pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou dotaci.
4) Výše účelovédotace v dotaěním řízeníje koneěná. Převýší - li celkové výnosy celkové

náklady služby, je příjemce povinen vrátit kladný rozdil, tj. tu část úěelové dotace, která tvoří
zisk sIužby do 25. 1.2020 na účetuvedený v této smlouvě.
5) PřísluŠnénákĺady a výnosy sociální sluŽby musí být vytičtovány, uhrazeny a promítnuty
v Účetnictvíorganizace a doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽení finančního
vypořádání. Ročnízúčtovánĺ
Účelové dotace 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 zvíce zdĄů.

6)

Učelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujĺcího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena ve výŠi60 % poskytnuté Účelové dotace po uzavření smlouvy

oběma stranami do 30. března roku, na ktený je dotace poskytnuta' V přĺpadě, Že
Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽĺ fĺnančníprostředky ze státnĺho rozpočtu, bude
účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode dne připsání finančních

prostředků na Účet Pardubického kraje.
výŠi40 % poskytnuté Účelovédotace do 15. července roku, na
který byla dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽífinanČní
prostředky ze státního rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovních
dnů ode dne připsánĺfinančníchprostředků na účetPardubického kraje.
Poskytovatel je oprávněn při finančníkontrole dle článku lV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
přĺjemci zdůvođněnínákladů a výnosů, které vznikly organizaci v souvĺslośtis poskytováním sociální
sluŽby dle článku l. odst' 3 písm. a) této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předloŽené náklady a výnosy
neuznat. Podrobný přehled neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytovánĺ Účelových

b) 2. splátka je vyplácena ve

7)
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dotacĺ na podporu sociálnĺch stuŽeb poskytovaných podle zákona
službách, ve znění pozdějšĺch předpisťl.

č. 108/2006 Sb' o

sociálních

čtánek Ilt.
Povinnosti příjemce

ĺ) Příjemce se zavazuje:
ai poúzĺtúčelovoudotaci na úhradu nákladů co nejhospodárněji a výhradně v souladu s účelem,na
a vsouladu s Metodikou pro
kĺeÍlýbyla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami dotačníhoŕízení
podle zákona č' 108/2006
poskytovaných
(lčelových
podporu
sluŽeb
sociálních
poskýóvaní
dotacĺ na
'so.
do
31. 12.2019 a uhradit
předpisŮ
nejpozději
pozdějšĺch
a
to
zněnĺ
ó socahĺch stuŽbách, ve
náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽenívyúčtování,
b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníÚčelové dotace,

c) neposkytovat tuto účelovoudotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná

o

d) oznámit poskytovateli změnu všech identifikačníchÚdajů uvedených v této smlouvě do
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úhradu narlaoů spojených s realizací sluŽby, nepouŽít prostředky z dotace na jiné účely,

pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala,

ä; preolozit poskytovateli finančnívypořádání nejpozději do 25. 1. 2020 a vyúětování Účelové

dotace do 28. 2.2020,
f) případnénevyčerpanéprostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenífinančního vypořádání na Účet
poskytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslotéto smlouvy,
g) předloŽit přezkum hospodaření do 31 . 8' 2020'
2) Příjemce se zavazuje zajistit, aby organizace:
a) poúzila účelovoudotaci, která jí bude poskytnuta formou příspěvku na provoz' co nejhospodárněji a
výhradně v souladu s úÖelem, na kteý byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami dotačního
ŕizení a v souladu s Metodikou pro poskytování Účelových dotací na podporu sociálnĺch služeb
poskytovaných podle zákona č. 108/2006 sb. o sociálnĺch službách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisŮ a
io nejpozději do 3ĺ. 12. 2019 a uhradila náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽení
vyúčtování,
b) při financování nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy postupovala v souladu
zákonem o zadávání veřej ných zakázek,
c) vedla řádnou a oddělenou evidenci čerpáníúčelovédotace,

d) označila originály účetníchdokladů viditelným a

s platným

nesmazatelným způsobem oznaÖením

,,financováno z úÖelové dotace Pardubického kraje, číslosmlouvy...",

ô) neposkytovala tuto Účelovou dotaci, která jí bude poskytnuta formou příspěvku na provoz jiným
fýzickým éi právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu nákladů spojených s realizací akce,
nepouŽila prostředky z příspěvku na jiné Účely,
f) předloŽíla příjemci finančnívypořádání a vyúčtováníÚčelové dotace v takovém termínu, aby
př'ljemce preoĺoźilfinančnívypořádání odboru sociálních věcí nejpozději do 25. 1.2020 a vyúčtování
účelovédotace do 28. 2.2020,
g) případné nevyčerpanéprostředky vrátila nejpozději do dne předloŽení finančníhovypořádání
příjemci,

h) vedla řádnou evidenci údajů,které slouŽí jako závazné ukazatele sluŽby,
i) poskytovala sluŽbu v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecného hospodářského zájmu,

k)'uveĘnila na svých webových stránkách ceník Úkonů/výši úhrad za poskytovánísociálnísluŽby.
s) eoxuô je organizace plátcem daně z přidané hodnoty, je přĺjemce povinen zajistit, aby organizace
nehradila-dařl_zpřidané hodnoty z úÖelovédotace, která jí byla poskytnuta formou příspěvku na
provoz v té výši, v jaké si organizace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona
o dani z přidané hodnoty. V případě, Że organizace dodateÖně uplatní odpočet DPH' je příjemce
povinen zajistit' aby organizace uplatněnou část čerpanéhopříspěvku na provoz vrátila.

Glánek lv.
Kontrola, sankce

případě, Že organizaci bude zrušena registrace příslušnésociální sluŽby podle $ 82 odstavce 3
zákonao sociálních sluŽbách, ve znění pozdějŠíchpředpisů, v průběhu roku 2019, je příjemce dotace
povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončeníposkytování sociální sluŽby, který je uveden
v rozhodnutí o zrušeníregistrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou část dotace na Účet,
zněhoŽ byla dotace vyplacena azároveň podat finanční vypořádání a vyúÖtování Účelové dotace.

1) V
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Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finančníkontrole, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost čerpáníúčelovédotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veŠkeré
originály účetníchdokladů souvisejícĺ s čerpáním Účelové dotace. Příjemce je rovněŽ povinen zajĺstit,
aby organizace při kontrole předloŽila originály účetníchdokladů souvisejícíchs čerpánĺmpříspěvku
na provoz dle článku l. odst. 2 smlouvy. oprávněnými osobami jsou pověření pracovníci KrÚ PK,
Územní finančníorgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí CR, Nejvyšsí
kontrolní úřad, případně dalšíorgány oprávněné k výkonu kontroly'
3) Příjemce je povinen realizovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontroĺním
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, kteý mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě v daném

2)

termínu.

4) PorušĹli příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doruÖena
příjemci. Výpovědní doba Öiní 1 měsĺc a počínáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit

poskytovateli veškeré finančníprostředky, které byly vyúčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytování Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch sluŽbách, ve znění pozdějšĺchpředpisťl (dále jen ,,Metodika"),
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaÚčtovány vůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finanÖních prostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona č,. 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územnĺchrozpoČtů,ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezřenína porušenírozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutípeněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu' tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjiŠtěníporuŠeníněkterého ustanovení této smlouvy zahĄí řízení o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtovékázné,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 250ĺ2000 Sb., o rozpoÖtových pravidlech Územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtovékázně se stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona ć'. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů.
př'ljemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 26. 1. 2020
a) Vpřípadě,
do 30. 1.2020'je sankce za porušenípovinnosti přĺjemce tj. poruŠenírozpočtovékázně stanovena na

ie

5 % přijaté částky.

b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnĺvypořádání vtermínu od 31. 1.2020 do 28.2.
2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtovékázně stanovena

na 10 o/o přijaté Částky.
c) V případě, Že př'ljemce dotace nepředloŽí finančnívypořádání do termínu 28' 2.2020, je sankce za
poruŠenípovinnostĺpříjemce,tj. poruŠenírozpočtovékázně stanovena na 100 %pŕl1atéčástky, adále
bude pozastavena výplata účelovédotace narok2020'

d) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúětování úěelovédotace vtermínu od 1.3 2020
do 5' 3. 2020, je sankceza porušenípovinnosti příjemce, tj' porušenírozpočtovékázně stanovena na
5 % přijaté částky.

e) V případě, Že příjemce dotace předloŽí vyúčtováníúčelovédotace v termínu od 6. 3. 2020
do 31. 3' 2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpoětové kázně stanovena
na 10

o/o

přijaté částky.

f) Vpřípadě, Že příjemce dotace

nepředloŽí vyÚčtování účelovédotace do termínu 31' 3.2020, je
sankce za poruŠenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena na 100 % přijaté
částky, a dále bude pozastavena výplata Účelové dotace narok2020.
g) V případě, że příjemce nemá označeny Účetní doklady po předloŽení vypořádání nebo vyúčtování
a při následné kontrole dle've smyslu Metodiky, povinen vrátit 25 % pŕijaté částky. Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrU nesmazatelným způsobem označit.
h) V případě, Že příjemce dotace nezajistí poskytování sociální sluŽby pečovatelská sluŽba na
garantovaném územÍ,je povinen vrátit poměrnou část přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
Územní dojezdnosti při výpočtu výše podpory (tj 5 - 10 %).

4

V případě, Že příjemce zjistí nenaplnění kvantitativních ukazatelů k 31 . 12. 2019, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výŠipřípadné sankce a tuto částku vrátí na Účet Pk vtermínu od 1. 1. do
25. 1.2020, poskytovatel dotace nevydá platební výměr za poruŠenĺrozpoÖtové kázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výŠisankce chybně tj' niŽší,bude mu následně vydán platební výměr na
änýoejĺcĺčástku. V uvedeném případě vydá poskytovatel dotace pouze platební výměr na penále.
poruđpříjemce stanoví výŠisankce chybně tj. vyšší,nemá nárok na zĺskánĺchybně odvedených

i)

prostředků zpět.

b) pri porusení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají,nejvýše však do výŠepeněŽních

prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtovékázně.
b1 za prooienĺ śodúodemza porušení rozpočtové kázné bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z'Öástky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýŠevŠakdo výŠeodvodu' Penále se poÖítá ode dne
nasleoů;ĺcĺnopo dni, kdy došlo i< porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků

na Účet poskyiovatele. V případě porušenĺ rozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 písm b) zákona č.
25ot2ooo Sb., o rozpoÖtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů se penále
počítáode dne násiedujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000'- Kč se neuloŽí.
1O) Sankčníustanovení při nenaplněnĺ kvantitativních ukazatelů služby vzávislosti na míře
naplněnĺ rozpoětu. Pardubický kraj je oprávněn pożadovat vrácení poměrné části Účelové dotace,
pokud příjemce nezajistí dodrŽení kvantitativních ukazatelů sluŽby uvedených ve smlouvě alespoň
o/o.
z 8O Yo přĺ naplnění rozpoÖtu uvedeném v Žádosti o účelovou dotaci alespoň z 80
Výše téio poměrné části účelovédotace je stanoven a na základě níŽe uvedené tabulky v závislosti na
mÍře naplněnosti rozpoÖtu uvedeného v Žádosti o účelovou dotaci.

Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančníchprostředků, tj. ÚÖelové dotace, dotací
z rozpočtü územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů atd. v porovnání
s celkovými náklady uvedenýmiv Žádosti o Účelovou dotaci.
Mírou náplnění kvantitativních ukazatelů se rozumícelkový poÖet uŽivatelů, setkání, lůŽek, obloŽnosti,
úvazkůpracovníkův přĺmépéči,hodiny přímé péčeapod. za kalendářní rok, ktený příjemce Účelové
dotace uvede v závěrečnémvyúčtováníÚčelové dotace (přĺpadně zjištěné kontrolou) v porovnání
s údaji uvedenými ve smlouvé o poskytnutí Účelové dotace (neziskové organizace, obchodní
spoleŁnosti, obóe, příspěvkové organizace obcí) nebo v podmínkách ohledně závazných ukazatelů
pio příspěvkové organ'izace Pardúbickéhokraje. Míra naplnění kvantitativních ukazatelů musí být
zároveň v souladu se stanovenými hodnotamiv Síti sluŽeb.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodnímikatastrofami, zásahem vyššímoci,
irestnou činnostĺa dalŠímiobjektivn ími událostmi obdobného charakteru).
Příjemce je povinen vrátit finánÖní prostředky do 15 dnů ode dne doručen í výzvy oSV KrÚ Pk na Účet
Pardubického kĘe uvedený ve smlouvě.
Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o účelovou dotaci' maximálně 125 % optimálnĺch
nákladů

Míra

>80
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>60

>50

>40

>30

>20

<20

naplně

>80

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

ní

>70

10

o/o

spravne

správně

správně

správně

správně

správně

správně

kvantit

>60

20

o/o

15

o/o

správně

správně

správně

správně

správně

správně

ativnĺc

>50

30

o/o

25

o/o

20%

správně

správně

správně

správně

správně

35

správně

správně

správně

správně

80

90

h

>40

40

o/o

45%

50

Údajů

>30

60

o/o

65

70%

70%

50%

80

>20

80%

85%

85

90

90%

95%

95%

100%

100

100o/o

<20

100 %

o/o

85%
100 %

o/o

100 %

o/o

o/o

100 %

o/o

100 %

o/o

o/o

o/o

o/o

11) Sankčníustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazateIŮ, které se nevztahují na míru
naplnaní rozpočtu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na
Jedná se o následující$ zákona č. 108/2006 Sb.:
získanou celkovou výŠifinančnípodpory.
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. odlehčovacísluŽby dle $ 44 - pobytová forma - ročnínaplněnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
360/o,
o odlehčovacíslużby dle $ 44 - ambulantníforma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní stacionáře
dle $ 4ô - ročnínaplněnost sluŽby tj. počet osobohodin musí dosáhnout alespoň 25 %,
o DomovY dle $ 48' s 49' s 50 - ročníobloŽnost slużby musídosáhnout alespoň 80 %,
r Chráněné bydlenídle $ 51 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň 70 %,
. Krĺzová pomoc - pobytová forma - dle $ 60 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň 30 %'
o Noclehárny $ 63 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň 50 %.
NedodrŽení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 'ĺ0 % poskytnuté Účelové dotace.
se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyŠšÍmoci,

(Nevztahuje
trestnou

či n

ností a dalším i objektivn ími událostm

i

obdobného charakteru).

Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita počtu lůŽek u slużeb dle $ 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 celoročníprovozpoČtu lůŽek ve výŠeuvedeném rozmezí celkového počtu.

clánek V.
Závěrećná ustanovení

1) Příjemce prohlaŠuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Ž.e byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančníchprostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytování Účelových dotací na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisťl, bere na vědomívŠechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně
jako k plnění závazkŮ vyplývajícíchmu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory'
3) Tato smlouva nabývá platnosti a úÖinnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran.

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3í. 12.2019.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, ktený neohroŽĄe 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, přičemŽ obě mají platnost originálu

ze smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.

a

kaŽdá

8) osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu
ust. Öl. 6 NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016ĺ679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních Údajů a 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) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 19. 2.2019 a
schváleno usnesením zl311l19.

10)PrávníjednáníbyloprojednánonajednáníRady@obce/mě;;tadne
/3
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PřÍloha č. 'ĺ: Postup stanovení výše dotace
Domov pro seniory Sloupnice, lD 7974830
$ 49 Domovy Pro seniory

Vstupní Údai

počet lůŽek, počet lůŽkodnů,počet uŽivatelů Ve

ll., lll. a lV.

stupni

závislos1i

i.go. g. 2018, poóetneobsazených lůŽek, početnových uŽivatelů (přijatých vobdobí od1'7' do 30.9.
2018 včetně) bez přiznaného PńP nebo v l. stupni závislosti se ŽádostÍo přiznání nebo navýŠeníPnP
alespoň na 2. stupeň
Nákladv na péči
(počet uŽivatelů ve ll., lll. a lV. stupni závislosti + počet neobsazenýcn lůž9k)x částka na lůŽkoden
stupni
pocet nových uŽivatelů bez přiznaného PnP nebo v
2oo ooo KÖ/365

+

se Žádosti o přiznání nebo navýšeńĺpnp alespoň na 2. stupeň x 0,5 x částka na

l.

lůŽkoden

200 000 Kč/365) x počet dní provozu 365

Náklady na provoz
Počet lůŽek (x) dosazen do lineární rovnice y = (-2oox + 205 000)/365 x počet dní provozu; kde
ostatnínáklady na lůŽko zarok, minimálně 165 000 Kc, maximálně 195 000 Kč

y

jsou

Celkové provozní náklady je y počet lůŽek

Celkové optimální náklady jsou souČtem nákladů na péčia nákladů na provoz'
optimální varianta:

Podíl účelovédotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven na 79 % po odečtení
předpokládaných příjmů od uŽivatelů. PřÍjmy od użivatelůjsou stanoveny na 300 Kč/lůŽko/denza
ubytóvání a stiavu a 22O KillüŽko/den v průměru za příspěvek na péči.

Výpočet
lůŽek
uŽivatelů ve ll

'l07
75

závislosti k 30. 9. 2018

lll. a lV

14

lůŽek
poöet nových uŽivatelů ( přijatých V období od
n

přiznaného PnP nebo v

na2

1 7 do 30 9 201 I včetně) bez
stu pni závislosti se Žádostĺ o přiznán nebo navýšenI Pn P
I

Ná

na
(počet uživatelŮ ve tt., ltt. a tV' stupni závistosti
částka na lŮŽkoden 200 000 Kč

+

počet neobsazených lťlŽek) x

počet n ových uživatelťlbez přiznan ého PnP nebo I stupni se žádosti o přiznánĺ
X 0 5 X částka na lťlŽkoden 200 000 Kč
na 2
I PnP
n ebo na
na
Nákl
lineární rovnice

na lůŽko zarok*

+

3

18

lŮŹe

205

maximálně 195 000
1 65 000
na lťlžkoza rok
+
zaokrouhleno
na
na
na
celkové o
*365*
+ 220
lůŽek
Úhrad od uŽivatelů celkem
- Úhrad od uŽivatelů
celkové ná
navacr

79o/o
Dotace Pk dřÍve MP
po
redukci na 92,5% dle disponibilních zdrojů a po
ané dotace
Výše
zaokrouhlení

7

í00 000 Kč

17 800 000 Kč
300 000 Kč
19 645 200 Kč
183 600 Kč
183 600 Kč

37 746 000 Kě
20 308 600 Kč
17 437 400 Kě

13775 546 Kč
12742 000 Kě

