SMLOUVA C. OSV/1 9t20514
o poskytnutí účelovédotace v dotačnímřízení na podporu
sociátních stuŽeb poskytovaných v souladu se zákonem c. 108/2006
Sb., o sociálních s!užbách

uzavřená podle $10a zákona č,' 25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších preopisů, podle části páté (ss 159 - 170) zákona ć.50012004 Sb., správní řád, ve znění
Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacĺ na podporu
pozdějších'předpisů,-a
vsouladu
'sociálnĺch
sluzeb poskytovaných podte zákona č' 108/2006 Sb. o soclálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

s

Smluvní strany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
70892822
lČ:
cz70892122
DlČ:
bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
164354210800
čísloÚčtu:
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Město Slatiňany
Př'ljemce:
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
adresa:
00270920
lČ:
DiČ:
bankovní spojení: Česká národní banka
94-95135311710
čísloúčtu:
starostou
zastoupený:
(dále jen ,,přĺjemce") na straně druhé

clánek

l.

Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelovédotace na zajiŠtěnísociálních sluŽeb na území
Pärdubického kraje V roce zbĺo, způsob stanovenívýše úěelové dotace i Úprava otázek souvisejících'
2) Přĺjemce na s'ebe převzal závazek poskytovat veřejnou sluŽbu vsouladu s ',rozhodnutĺm Komise
.ô on'e 20' prosince żol1 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungovánĺ Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby posky!o191é určitým podnikům
povbľenym poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012l21lEU a dle podmínek této
lmlouvy' vere;nou sluŽbou se dle této smlouvy rozumí poskytování sociální sluŽby v rozsahu a místě
uvedeném v této smlouvě.
3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout přĺjemci účelovoudotaci na zajištěníčinnostítýkajícíchse
závazku'poskytovat veřejnóu śociálnísluiou dle článku l. odst. 2 této smlouvy' Účelová dotace bude
poskytnuta z iozpočtovýôh prostředků Pardubického kraje příjemci na běŽ.né náklady souvisejícĺ

! pośrytovanímzákladńích činnostísluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na základě
účelovédotace. Výše Účelovédotace je určena podle článku ll. této
pŕedloźenéŽádosti o poskytnutĺ
's
šmlouvy a v souladu Metodikou pro poskytování Účelových dotací na podporu sociálních sluŽeb
poskytóvaných podle zákonač. '108/2006 Sb., ve zněnĺ pozdějších předpisů.

ł) Pŕíjemcésó

zavazuje, Że bude na Území Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu
p'eeouatelská služba tD1231069 (dle S 40 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba
bude poskytována v zařízenĺlch přÍjemce na adrese Farská 765, 538 21 Slatiňany a v přirozeném
prostředí uŽivatelů.

b) Sociální sluŽbu, uvedenou v Článku l. odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat po
dobu r]ěinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat sociální sluŽbu v souladu se zákonem ř;.
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108/2006 Sb',

o socĺálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů, sjeho 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 zněnĺ pozdějšíchpředpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšímiobecně
závazný mi právn ími před pisy.
7,) SociálnísluŽba dle článku l' odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:
o/o pŕíp.95 % atd.
a) Kvantitativnĺ Údaje závislé na cetkové mĺře naplněnĺ rozpočtu fedná se o 80
(dle typu sluŽby) Údajů pouŽitých pro výpočet); minimálně 800 hodin přímépéčeza kalendářní rok
b) Kvantitativnĺ Údaje nezávislé na celkové mĺře naplněnÍ rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových sluŽeb dle $4B, 49' 50 a 52: neuvádíse

8) Poskytovatel prohlaŠuje, Že sociálnĺ sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy je realizována
v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kraje na období

2019 _ 2021 a s prioritamĺ AkČníhoplánu na rok 2019.
9) Poskytovatel pečovatelské sluŽby je povinen zajistit dostupnost sluŽby minimálně na Územĺ obcĺ, u
nichŽ garantuje dostupnost sluŽby v žádosti o (lčelovou dotaci.

Ctáner lI.
Výše poskytnuté účelovédotace

1) Výše poskytnuté Účelové dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálními náklady' které příjemci
vzniknou v souvislosti s poskytovánĺm sociální sluŽby podle článku l. odst' 4 této smlouvy a které jsou
prokazatelně uznatelné v rámci dotačníhořÍzení, a výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním
předmětné sociální sluŽby (zejména přUmy od uŽivatelů öi dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve
výši poskytnuté zálohy dle článku ll. odst. 2 této smlouvy.
2) Účelová dotace se poskytuje v celkové maximálnívýši400 000,00 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun
českých).

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

3) Poskytnutí účeIovédotace na realizaci závazku veřejné sluŽby ie vázáno na finanční
spoIuúěast příjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancování jednotlivých sluŽeb je
uvecjena v Kritériích financování sociálních sluŽeb. Závazný poměr jednotiivých zdrejťl nenĺ stanoven.
V případě, Že příjemce vykáže pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou
dotaci.

4) Výše účetovédotace na realizac| závazku veřejné služby v dotačnímŕizenÍ je

koneěná.

Převýší- li celkové výnosy celkové náklady sluŽby je př'ljemce povinen vrátit kladný rozdíl' tj.
tu část účelovédotace, která tvoří zisk služby do 25. 'l.2020 na účetuvedený v této smlouvě.
5) Příslušnénáklady a výnosy musí být vyúčtovány,uhrazeny a promítnuty v Účetnictví příjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽenífinančního vypořádání' RočnízÚÖtování
Účelové dotace musĺ obsahovat nákĺady a výnosy na poskytnutou sluŽbu a souhrn poskytnutých
veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že (lhrada stejného nákladu není
hrazena několikrát zvíce zdrojů.
6) Účelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujícího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté rjčelovédotace po uzavření smlouvy oběma
stranami do 30. března roku, na který je dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj
do tohoto data neobdrŽí finančnĺprostředky ze státního rozpoětu, bude účelovádotace vyplacena
příjemci do 30 pracovních dnů ode dne připsání finančníchprostředků na účetPardubického

b)

kraje.

2. splátka je vyplácena ve výši40 % poskytnuté Účelové dotace do 15. července roku, na který
byla dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽífinančníprostředky
ze státního rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode dne
připsání finančníchprostředků na účetPardubického kraje'
7) Poskytovatel je oprávněn při finarlčníkontrole dle článku lV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjeŕnci 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 Účelových dotacĺ na podporu

sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona

pozdějŠĺchpředpisŮ.

č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch službách, ve zněnĺ

clánek lll.
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Povinnosti příjemce

1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití dotace v souladu s Účelem, na ktený
oýla đotaceposkytnuta a za poskytovánĺ sluŽby v souladu s pověřenĺm výkonu sluŽby obecného

hospodářského zájmu.
Příjemce se zavazuje:
a) pouŁĺt účelovoudotáci na Úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačníhořízenía v souladu s
uaraixou pro poskytovánĺ Ĺlčetových dotacĺ na podporu sociálních služeb poskytovaných podle
zákona e. ioaĺzooa śb'o soclálnĺch stuŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisŮ a to nejpozději do 31.
12.2o,lg a uhradit náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽenĺ vyúčtovánĺ,
b) při financování nákladĺ spojených s realizací předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným
zákonem o zadávání veřejných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníÚčelové dotace,
d) oznaČit originály Účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením ,,financováno
z účelovédotace Pardubického kraje, číslosmlouvy...",
e) neposkytovat tuto rjtčelovou doiaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
ĺhraou naŔlaor:l spojených se základními činnostmi sociální sluŽby, nepouŽít prostředky z příspěvku
na jiné Účely,
f) óznámit poskytovateli změnu všech identifikačních Údajů uvedených v této smlouvě a změny ve
śtruktuře příjemće včetně přeměny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tyto'z_měny na-staly,
g) předloŁit poskytovateli finančńívypoŕadanĺ nejpozději do 25. 1. 2020 a vyúčtovánĺúčelové

dotace do 28. 2.2020,
h) případnénevyčerpanéprostředky vrátit nejpozději do dne předloŽení finančníhovypořádánÍ na účet
pôäxytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede ěĺslo této smlouvy,
i) veśt řádnou evidenci Údajů, které slouŽíjako kvantitativní ukazatele sluŽby,
jj 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 Úkonů/výši úhrad za poskytování sociálnísluŽby.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z účelovédotace v té výši, v jaké sipříjemce dotace uplatní
odpočet daně z přidáné hodnoiy na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, Že
dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpanéúčelovédotace vrátit.

ctáner lV.

Kontrola, sankce

1) V přĺpadě rozhodnutí o zrušeníregistrace příslušnésociálnísluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o
sôciáiních sluŽbách, ve znění pozdějsĺch předpisů, nebo zániku přĺjemce s lĺkvidacĺv průběhu roku
2019, je příjemce dotace povinen oô so kalendářních dnů ode dne ukonÖení poskytování so_ciální
sluŽby, rt'erý je uveden v rbzhodnutí o zrušenĺregistrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou
část óotace-nä Účet, z něhoż byla dotace vyplacenä a zároveřl podat finančnĺvypořádání a vyÚětování
Účelové dotace.

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 32ot2oo1 Sb., o finančníkontrole, ve znění
pôzdějsĺóh predpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a úěelnost čerpáníúčelovédotace vě. plnění
podmíner této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veškeré

2)

související' s-čerpáním úěelovédotace. oprávněnými osobami jsou
b1ginály účetníchooĺĺaoů
-rru-pŕ,
pověření pracovníci
J'áńńĺ finanćní orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
itllinisterstúo financĺ ČR' Nejvyššíkontrolní úřad, případně dalšĺorgány oprávněné k výkonu kontroly'
3) Příjemce je povinen reáliźovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním
organäm xraje ńa základé kontrol zaměřených na čerpáníposkytnuté účelovédotace, a to vtermínu,
je povinen
rožsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce
písemně informovat organ, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatřenĺ k nápravě v daném

termínu.

4) Poruší-lipříjemce některou z povinnostĺ, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tűto smlouvil íypovědět' vypoúed' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci. Vypověonĺ oooa ćinĺ1 měsíc a poěíná běŽet dnem následujĺcím p9 9n]' kdy mu byla
je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit
|rórazatelne doručena. Po uplynutí výpovědní doby
poskytovateli veškeréfinanění-prostředky, které byly vyÚčtovány Vrozporu. stouto smlouvou a s
'uetőaixou
pro poskytovánÍ účetovýchďotacĺ na podporu sociátnĺch sluŽeb poskytovaných podle
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zákona č' 108/2006 Sb' o soclalnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějŠĺchpředpisŮ (dále jen ,'Metodika"),
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaÚčtovány vůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtovékázně ve srnyslu ustanovení $ 22 zákona č,. 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit
porušenírozpočtovékázně ve srnyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona'
6) Při podezření na porušenírozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel dotace neprodleně po zjiŠtěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahájí

řízenío odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušenírozpočtové kázně se
stanoví v souladu s ustanovenim $ 22 odst. 5 zákona ć,, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpĺsů.
a) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnĺvypořádánÍ vtermínu od 26. 1.2020 do 30. 1.
2020, je sankce za porušenípovinnosti přĺjeľ'trce, tj. porušenĺ rozpočtové kázně stanovena na 5 oÁ
přijaté částky.

b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádánÍ vtermíńu od 3'1. 1.2020 do 28.2'
2020, je sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenĺ rozpočtovékázně stanovena na 10 o/o
přijaté částky.

případě, Že příjemce dotace nepředloŽí finančnívypořádání do termínu 28.2' 2020, je sankce za
porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena na 100 % přijaté částky, a dále
bude pozastavena výplata Účelové dotace narok2020.
d) V případě, Že příjemce dotace předloŽívyúčtováníúěelovédotace v termínu od 1. 3. 2020 do 5.
3' 2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušenĺ rozpočtovékázně stanovena na 5 oÄ
přijaté částky.
e) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽĺ vyúčtováníúčelovédotace vtermínu od 6. 3. 2020 do31.
3.2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena na 10 o/o
přijaté částky.

c) V

f) V případě, Že

příjemce dotace nepředloŽí vyúčtovánÍúčelovédotace do termínu 31. 3. 2020' je
sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenÍrozpočtovékázné stanovena na 100 % přijaté
částky' a dále bude pozastavena výplata Účelové dotace narok2020.
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 KrU nesmazatelným způsobem označit.
h) V případě, Že příjemce dotace porušípovinnost poskytovat sociální sluŽbu 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 o/o).
i) V případě, Že přĺjemce zjistí nenaplnění kvantitativních ukazatelů k 31 . 12' 2019, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výši případné sankce a tuto částku vrátí na Účet Pk vtermínu od 1. 1. do
25. 1' 2020, poskytovatel dotace nevydá platební výměr za porušení rozpočtovékázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výŠisankce chybně tj. niŽŠí,bude mu následně vydán platební výměr na
chybějĺcíčástku. V uvedeném případě vydá poskytovatel dotace pouze platební výměr na penále.
Pokud příjemce stanoví výŠisankce chybně tj. vyšší,nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět.

8) Při porušenívÍce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají,nejvýše však do výše peněŽnĺch
prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpoitové kázné.
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počĺtáode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na Účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtovékázně podle $ 22 odst. 2 písm' b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů se penále
počítáode dne následujícíhopo dni, do kterého měl přĺjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000,- Kč se neuloŽí'

10) Sankčníustanovení při nenaplněnĺ kvantitativních ukazateIů služby v závislosti na míře
naplnění rozpočtu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné částĺÚčelové dotace,
pokud příjemce nedodrŽĺ kvantitativní ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 o/o při
naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o účelovou dotaci alespoň z 80 o/o.
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Výše této poměrné části Účelové dotace je stanovena na základě níŽe uvedené tabulky v závislosti na
mĺře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádosti o účelovoudotaci.
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 úěelovou dotaci'
Mĺrou náplněnĺ kvahtitativníóh ukazatelů se rozumĺcelkový počet uŽivatelů, setkánĺ, lůŽek, obloŽnosti,
Úvazků pracovnĺků v přímé péči,hodiny přímé péčeapod. za kalendářní rok, který příjemce účelové
dotace uvede v závěrečnéń vyúčtování'Účelové dotace (případně zjištěné kontrolou) v porovnání
s údaji uvedenými ve smlouv-ě o poskytnutí Účelové dotace (neziskové organizace, obchodní
spoleŁnosti, ob'ce, příspěvkové organizace obcí apod') nelo v podmĺnkách ohledně závazných
u'kazatelů pro příspěvkóvé organizäce Pardubického kraje. Mĺra naplnění kvantitativních ukazatelů
musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotami v Síti sluŽeb.
zásahem vyššímoci,
1Nevztáhuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami,
charakteru).
obdobného
irestnou čĺnnostía dalšímiobjektivními událostmi
Příjemce je povinen vrátit finančníprostředky do í5 dnů ode dne doručenívýzvy oSV KrÚ Pk na účet
Pardubĺckéhokraje uvedený ve smlouvě.
Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o účelovou dotaci, maximálně 125 % optimálních
nákladů

Míra

>80

>70

>60

>50

>40

>30

>20

<20

naplně

>80

správně

správně

správně

správně

správně

spravne

správně

správně

ní

>70

10%

správně

správně

správně

správně

správně

správně

správně

kvantit

>60

20%

15

o/o

správně

spravne

správně

správně

správně

správně

ativníc

>50

30

o/o

25%

20

správně

správně

správně

správně

správně

h

>40

40

o/o

45%

50%

35%

správně

správně

správně

správně

údajů

>30

s0%

ô5%

70%

70

50%

B0%

80%

90%

>20

80%

85%

85

85%

90%

90%

95

95

<20

100 %

100 %

100 %

100

100%

100 %

o/o

o/o

0/,,

100

o/o

o/o

o/o

o/o

100 %

11) Sankčníustanovení při nenaplněnĺ kvantitativních ukazatelů, kteľé se nevztahují na míru

n"plncnĺ ľozpoětu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu

na

získanou celkóvou výšifinančnĺpodpory.lěona śeo následující'usta.novenÍzákona č. 108/2006 sb.
odlehčovacĺsluŽby dle $ 44 - pobytová forma - roÖní.naplněnost sluŽby musí dosáhnout

o
alespoň 36%,
. odlehčovacísluŽby dle $ 44 - ambulantní forma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní
stacionáře dle $ 46 - roónĺ naplněnost sluŽby tj. poÖet osobohodin musí dosáhnout alespoř125 %,
. Domovy die $ 48, s 49, $ 50 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň 80 %'
o Chráněné bydlenídle $ 51 _ ročnÍobloŽnostsluŽby musídosáhnout alespořl70
o Krizová pomoc - pobyiová forma_ dle $ 60 _ ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
30
o Noclehárny s 63 _ ročníobloŽnost sluŽby musĺdosáhnout alespoň 50 %.
o/o,

o/o,

o/o poskytnuté Účelové dotace.
NedodrŽení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácenĺm 10
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyššímoci,
trestnou činnostĺa dalšími objektivnÍmi událostmi obdobného charakteru)'
Pardubický krajje oprávněn [oŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kafacitá počiu lŮŽek u sluŽeb dle $ 48, 49, 50, 52 klesne pod 95 % kapacity počtu lůŽek a u
iluzeo oló g łz, 51, 57 ,58, 63 klesne poo-oo % kapacity počtu lůŽek. Poskytovatel pobytových sluŽeb
je povinen äodrŽet celoročníprovoz počtu lůŽek ve výše uvedeném rozmezí celkového počtu.
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Clánex V.
7ávěreć,ná ustanovení
1) PřÍjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje' Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánífinančníchprostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ ťlčelových dotacĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb' o sociálnĺch službách, ve zněnĺ pozdějších předpisŮ, bere na vědomívšechny
stanovené podmĺnky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně

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

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3í. 'l2.2019.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobern, který neohrożuje zĄmy smluvních stran, a jsou
povinny zdrżet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztíŽit plněnĺ 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

B) osobnĺ údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu
ust. čl' 6 NařízenĺEvropského parlamentu a Rady (EU) č' 20161679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto Údajů a 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)' Právní jednání bylo projednáno na jednáryí Rady/Zastupitelstva
4.o-.3,..'2o1g a schváleno usnesenĺm č,. .'(.?.?(Í.2/'.?''ĺ2/

V Pardubicích dne

27' 0L

20ĺg

JUDr. Martin Netolický, Ph. D
hejtman Pardubického

śł3

9<łłł,ęŻpy

obee/města

dne

v ..:Lfu ů.Yi.ę.ď. ane .1.?'..?-.?':.l.7

łŁ

starosta
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'ĺ.
P
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Přĺloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
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Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
město Slatiňany, lD 1231069
$ 40

Peěovatelská služba

Vstupní Údaje: plánovaný počet hodin přĺmépéče,podíl pracovníků na HPP a DPČ a podíl
o/o)
pracovníkůna DPP (zohledňuje se, pokud je většíneŽ 5
Celkové optimální náklady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky
v sociálních sluŽbách včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků
(zahrnující i sociální pracovnĺky) a provoznÍch nákladů. Podíl přĺmépráce pracovníka v sociálních
šluzna.i je 60 %. Podĺl ostatníóh pracovníkůje 25 % na celkovém počtu pracovnĺků. Podíl ostatních
nákladů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové nákladv na pracovníky v sociálních sluŽbách
Počet hodin přímépéče/ 0,6

= potřebný fond

pracovnídoby pracovníkův sociálních sluŽbách

Potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních sluŽbách t 1744 (ročnípracovní fond) = počet
úvazků pracovníkův sociálních sluŽbách (zaokr. na 0,05 nahoru)
Počet úvazkůpracovníků v sociálních sluŽbách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovnĺ
činnosti x 385 000 116 + poČet úvazkůpracovníků v přímé péčina dohodu o provedení práce x 290
000 Kč
Mzdové náklady ostatnÍch pracovníků
(počet rjvazků pracovníkův sociálních sluŽbách x25ft5, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 500 000 Kč

Provoznínáklady
(Mzdové náklady

+

mzdové náklady na ostatní pracovníky) x 30/70

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladti ostatních
pracovníků a provozních nákladů.
Koeficient územnídojezdnosti(dle poŽadavků Pk z hlediska zajištěnísluŽby v konkrétnímúzemĺ)

Celkové optimální náklady se násobí koeficientem Územnídojezdnosti a

1,0

- v případě, Že sluŽba garantuje

zajištěnípéčevýhradně

to:

v místě poskytování sluŽby

(dle

registrace)

1,o5 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péčev místě poskytování sluŽby a maximálně 10
dalšíchobcích uvedených v registru
1,1 _ v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péčev mÍstě poskytování sluŽby a ve více neŽ 10
dalšÍch obcích uvedených v registru

obcíse rozumí ÚzemnÍcelek ve smyslu $ 1 zákona č,.12Bt2000 Sb., obecní zřizeni, kteý je Vymezen
hranicí ,jzemi obce. obec můŽe míi jedňo nebo více katastrálních Území a můŽe se členit na části'
Pro účelyurčenĺkoeficientu dojezdn_osti je za obec-povaŽováno vŽdy celé ÚzemÍ obce, Části obce
(městské části místníčásti apoó') se neżohledňujÍ.Žadatel je povinen uvádět pouze názvy obcÍ ve
smyslu s 1 a S 27 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb.

optlmálnĺ varianta:

Podíl rjÖelové dotace PK na celkových optimálnÍch nákladech je stanoven na 60 % po odečtení
předpokládaných příjmů od uŽivatelů.-Příjmyod uŽivatelů jsou stanoveny na 110 Kč/hod přímépéče'
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Výpočet:
Vstupní údaje
počet hodin setkánĺ

I 000

poměr pracovnÍků na HPP

1A0%

poměr pracovnĺkůna DPP

jYo
1,05

koeficient dojezdnosti

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

385 000 Kč
1 667

počet ťlvazkŮ pracovnĺkťlv sociálnĺch sluŽbách (zaokr. na 0,05 nahoru) - po třebný
fond pracovnĺ doby pracovníkťlv sociálnĺch službách / 1744 (ročnĺpra covnĺ fond)
počet (lvazkĹI Pss na HPP a DPČ

1,00

počet úvazkůPss na

0,00

DPP

1

00

počet (lvazkťl pracovnĺkťlv sociálnĺch slużbách na hlavnÍ pracovnĺ poměr n ebo
dohodu o pracovnĺ činnosti x 3B5 000 Kč
počet Úvazkťl pracovníkťlv přĺmépéčina dohodu o provedenĺ práce x 290 000 Kč

385 000 Kč

Mzd ové náklady ostatních pracovníků (počet Úvazků pracovníkův sociálních
sluŽbách x25175, zaokrouhlený na 0,05 nahoru)x 500 000 Kč
počet úvazkŮ pracovnĺkŮ v sociálnĺch službách x 25/75, zaokrouhlený na 0'05
nahoru
Provozní náklaĺlv (mzdové nákla'Jy 'r mzdové náklady na ostatní praccvn íky) x
30t70
optimální náklady (mzdové náklady + mzdové náklady ostatních pracovníků+
orovozní nákladv)
Navýšenícelkových optimálních nákladů o koeficient dojezdnosti (zaokr. na 1 000

175 000 Kč

Kč)

0Kč

0,35
240 000 Kč
800 000 Kč
B40 000 Kč

- počet hodin přímépéče)

110 000 Kč

Vyrovnávací platba (náklady - Úhrady od uŽivatelů)

730 000 Kč

Dotace Pk (dříve MPSV) 60%

438 o00 Kč

Úhrady od uŽivatelů (110

přiznané dotace po zohledněnÍ poŽadavku organizace

I

400 000 Kě

