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Evropská unie
Evropský sociátní fond
operačníprogram Zaměstnanost

Veřejnoprávní smlouva

k poskytnutífinančnípodpory (dotace/příspěvku) v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů

sociálních služeb ve Středočeskémkraji lll", reg' č'cz.o3.2.60/0.o/o.o/15-005/00L4160
financovaného z operačníhoprogramu Zaměstnanost na poskytovánísociální služby, tedy činnosti

nebo souboru činnostípodle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujícíchpomoc a podporu osobám za

účelemsociálního začleněnínebo prevence sociálního vyloučení,

na období od 1. 1. 2020 do 3I. 12.zozl

evidenčníčíslosmlouvy poskytovatele:

s-12s1/SOC|aOaO
(dále jen ,,smlouva")

l. SMLUVNí srnnruv

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 11, ].50 2]' Praha 5

lČ: 70891095

DlČ:
Bankovní spojen
čísloúčtu:
(dále jen,,posk6o nebo,,Středočeský kraj")

Název příjemce: Centrum pro neslyšícíanedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

Se sídlem: Karlínskénáměstí 59lI2,186 00 Praha 8

Zastoupené: Bc. Lenkou oprchalovou, ředitelkou

lČ: 02636298

Bankovníspojen

Čísloúčtu:
(dále jen ,,příiemce" nebo ,,poskytovatel sociální služby")

Smluvnístrany uzavírajína základě zákona č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen také ,,rozpočtová pravidla"), podle zákona

č.500/2004Sb., správního řádu, usneseníZastupitelstva kraječ. o76-22l2o2o/ZKzedne27.L.2o2o,
na základě zákonného zmocnění zákona č.108/2006 S., ve znění pozdějšíchpředpisů tuto
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veřejnoprávní  smlouvu k zajiš tění  poskytování  sociální  služ by, tedy č innosti nebo souboru č inností
podle zákonač 'I08/2006 Sb', zajiš ť ují cí ch pomoc a podporu osobám za ú č elem sociální ho zač lenění
nebo prevence sociální ho vylouč ení  na období , kteným je rok 2020 - zozL takto:

lt. PŘEDMĚT SMLoUVY

L Předmětem smlouvy je zajiš tění  financování  a použ ití  poskytnutých finanč ní ch prostředků

k zajiš tění  služ by obecné ho hospodářské ho zájmu na poskytování  sociální  služ by, tedy č innosti
nebo souboru č inností  podle zákona č ' 10812006 sb., zajiš ť ují cí ch pomoc

a podporu osobám za ú č elem sociální ho zač lenění  nebo prevence sociální ho vylouč ení  ve

spádové m ú zemí Středoč eské ho kraje (popř. mimo toto spádové  ú zemí  pro obč any Středoč eské ho

kraje) od LL.2020 do 31. L2'202t vrozsahu základní ch č inností  sluŽby a vsouladu s platným

,,Střednědobým plánem rozvoje sociální ch služ eb ve Středoč eské m kraji na období  2020 - 2o2z"
v souladu s platnou Sí tí  sociální ch služ eb Středoč eské ho kraje na rok 2o2o a 2021' Nejedná se o

návazné  služ by napří klad služ by volnoč asové ho charakteru pro danou cí lovou skupinu (kulturní ,

sportovní  a společ enské  aktivity), služ by sociální ho podnikání  mají cí  charakter ž ivnosti, nebo jiné

obdobné  služ by.

2. Na dotaci/pří spěvek na poskytování sociální  služ by (dále jen ,,dotaci") není  právní  nárok.

3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout pří jemci neinvestič ní  dotaci ve výš i

3 035 800 Kč  pro výš e uvedený ú č el. Výš e dotace přidělené  pro jednotlivé  roky bude uvedena

vpří loze č ' 1smlouvy. Předpoklad polož kové ho č erpání  dotace v jednotlivých letech dle pří lohy

č .2 smlouvy'

4' Dotace bude poskytnuta bezhotovostně v 4 splátkách na ú č et pří jemce, ktený je uveden v č lánku l

Splátky budou vyplaceny v následují cí ch termí nech a procentuální m vymezení :

L splátka v termí nu: do 30 dnů  od oboustranné ho podpisu té to smlouvy(financování  na

období  leden - č erven 2020) ve výš i 60 % přiznané  dotace na rok 2020

2. splátka v termí nu: do 31. 7 ' 2020 (financování  na období  č ervenec - prosinec 2020) ve výš i

40%přiznané  dotace na rok 2020

3. splátka v termí nu: do 15. 2' 2o2t (financování  na období  leden - č erven 2021) ve výš i

60 % přiznané  dotace na rok 202]-

4. splátka v termí nu: do 31. 7. 2o2I (financování  na období  č eruenec - prosinec 2021) ve výš i

40%přiznané  dotace na rok 2021

5' Tyto lhů ty jsou orientač ní  a mohou být posunuty s ohledem na obdrž ené  disponibilní  prostředky,

které  Středoč eský kraj (SK) obdrž í  od Ministerstva práce a sociální ch věcí Č R' V takové m pří padě je

datum vyplacení  splátek max. do 30 dnů  po obdrž ení finanč ní ch prostředků  od MPSV na ú č et SK

vedený u č eské  národní  banky, a v pří padě první  splátky, po oboustranné m podepsání  smlouvy a

vyrovná ní  pří padných závazků .
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6. Dotace je veřejnou finanč ní  podporou v souladu s uzavřenou Smlouvou o pověření  k poskytování

služ by obecné ho hospodářské ho zájmu č ' s-0061/soclzo}o (dále jen ,,Pověření ") Dotace je, jako
jeden z veřejných zdrojů , souč ást vyrovnávací  platby na zajiš tění  poskytování  služ eb obecné ho
hospodářské ho zájmu.

7. Dotace bude poskytnuta V souladu s podmí nkami pro poskytování dotací  stanovenými v Metodice
Středoč eské ho kraje pro projekt ,,Podpora vybraných druhů  sociální ch služ eb ve Středoč eské m
kraji lll" na období 2o2o_2021' (dále jen,,Metodika"), na základě podmí nek urč ených v,,Pravidlech
poskytování dotace v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů  sociální ch služ eb ve Středoč eské m
kraji lll" na období  2o2o _2o2I (dále jen ,,Pravidla"), v souladu s Vyhláš ení m dotač ní ho programu

v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů  sociální ch služ eb ve Středoč eské m kraji lll" na období
zo2o _ 2021 (dále jen ,,Vyhláš ení ") a v souladu s platným ,,Střednědobým plánem rozvoje
socí ální ch služ eb ve Středoč eské m kraji na období  2020 - 2022" (dále jen ,,sPRss sK").

8. Pří jemce dotace se s podmí nkami poskytování  dotace seznámil (zejmé na s Pravidly, Metodikou a

Vyhláš ení m) a souhlasí  s nimi. Pří jemce dále prohlaš uje, ž e se seznámil s obecnou č ástí  pravidel
pro ž adatele a pří jemce a Specifickou č ástí pravidel pro ž adatele a pří jemce, kapitoly 5 až  7 v rámci
operač ní ho programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využ í t v souladu s těmito
pravidly a souhlasí  s nimi (dále jen ,,Pravidla oPz"), dostupné  na adrese:

http://www.esfcr.cz/pravid la-pro-zadatele-a-prijemce.

lll. PoUŽ[í  DoTAcE

1' Dotace je ú č elově vázána výhradně na financování  poskytování sociální ch služ eb pří jemce v rozsahu
platné  registrace vydané  pří sluš ným správní m orgánem podle zákona
č . 108/2006 sb. o sociální ch služ bách, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon
o sociální ch služ bách"). Úč elem dotace je zajiš tění  poskytování  vybraných sociální ch služ eb,
zejmé na sluŽeb sociální  prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vylouč eným nebo
ohrož eným sociální m vylouč ení m na celé m ú zemí Středoč eské ho kraje.

2. Pří jemce bude poskytovat sociální  služ bu ve spádové m ú zemí  Středoč eské ho kraje (popř. mimo
toto spádové  ú zemí  pro obč any Středoč eské ho krajel) v souladu se zákonem
o sociální ch služ bách, s jeho prováděcí mi předpisy a s dalš í mi obecně závaznými právní mi předpisy2:

Pří sluš né  ustanovení  9
zákona o sociá!ní ch

služ bách
Druh služ by

ldentifikátor
služ by

Celkov'ý objem dotace

S70 sociální  rehabilitace 3762482 3 035 800 Kč

1 Území Č R bez hl. m. Prahy
2 Celkový objem dotace, výš e dotace pro jednot|ivé  roky a plnění  indikátorů  v pří lohách té to smlouvy
Př. č ' 1 Předpoklad polož kové ho č erpání  neinvestič ní  dotace v jednotlivých letech,
Př. č . 2 Předpoklad plnění  indikátorů  v jednotlivých letech
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3. Pří jemce se zavazuje k naplnění  indikátorů  uvedených v pří loze č . 3 ,,Předpoklad plnění  indikátorů

v jednotlivých letech" té to smlouvy, dále pak k naplnění  poč tu jednotek (ú vazky pracovní ků

v pří mé  pé č i/lů ž ka) stanovených v Pověření '

4. Poskytovatel sociální  sluŽby poskytuje sociální  služ bu vlastní m jmé nem, na vlastní  ú č et a na vlastní

odpovědnost.

5. Kompenzač ní  mechanizmus a parametry pro výpoč et, kontrolu a přezkoumání výš e ú č elové  dotace
je stanoven v Pravidlech.

o. Úč elu dotace musí  být dosaž eno ve lhů tě uvedené  v podané  Žádosti o dotaci na poskytování

sociální ch služ eb na období  2o2o - 2o2L pro kaž dou služ bu zvláš ť  (identifikátor služ by) nejpozději

vš ak do 3I.72.2o2L'

7. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje vš echny ní ž e uvedené  podmí nky:

a) vznikl v období  realizace služ by, tj' ve lhů tě uvedené  v podané  ž ádosti o dotaci pro kaž dý rok

zvláš ť  tj. nejpozději vš ak do 3L. L2.2o2o a do 31. L2.2o2L.

b) byl pří jemcem uhrazen v období  uvedené m v podané  Žádosti o dotaci, nejpozději do 31. 12.

dané ho roku, přič emž  např. ú hrada osobní ch nákladů  (mzdové  náklady a souvisejí cí  sociální  a

zdravotní  pojiš tění ) vyplacená nejpozději do 20. 1. dané ho roku se považ uje za ú hradu nákladů

v kalendářní m roce, na ktený byla dotace dle té to smlouvy poskytnuta,

c) byl vynalož en v souladu s ú č elovým urč ení m dle č l. l té to smlouvy, ostatní mi podmí nkami té to

smlouvy a podmí nkami dotač ní ho programu,

d) vyhovuje zásadám ú č elnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanč ní  kontrole č .

32o/2oo1' Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Pří jemce dotace je povinen č erpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou

definovány v Metodice.

8. Z poskytnuté  dotace neIze hradit zejmé na tyto náklady (tzv. neuznatelné  náklady):

a) výdaje nesouvisejí cí  s poskytování m základní ch č inností  u jednotlivých druhů  sociální ch služ eb,

b) výdaje na zdravotní  pé č i poskytovanou podle 5 36 zákona o sociální ch služ bách,

c) náklady/výdaje v souvislosti s poskytování m asistovaných kontaktů  - asistovaný kontakt
nespadá do výč tu základní ch č inností  u jednotlivých druhů  služ eb dle zákona č ' 108/2006 sb.
o sociální ch služ bách,

d) výdaje na poří zení  nebo technické  zhodnocení  dlouhodobé ho hmotné ho a nehmotné ho

majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí  majetek, jehož  doba použ itelnostije

delš í  než  jeden rok a vstupní cena vyš š í  než  40 000 Kč , dlouhodobým nehmotným majetkem

se rozumí  majetek, jehož  doba použ itelnosti je delš í  než  jeden rok a vstupní  cena vyš š í  než  60

000 Kč ,

e) odpisy dlouhodobé ho hmotné ho a nehmotné ho majetku, rezervy, náklady pří š tí ch období  a

opravné  polož ky provozní ch nákladů ,
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f) plnění  sociální ho charakteru poskytovaná zaměstnanců m v pří padech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právní ch předpisů , napří klad pří spěvky na penzijní  připojiš tění se státní m
pří spěvkem, doplňkové  penzijní  spoření  a ž ivotní  pojiš tění , dary k ž ivotní m jubileí m a
pracovní m výroč í m, pří spěvky na rekreaci,

g) výdaje na finanč ní leasing,
h) daně a poplatky nesouvisejí cí  s poskytování m základní ch č inností  u jednotlivých druhů

sociální ch služ eb,

i) daň z přidané  hodnoty, o její Ž vrácení  lze podle jiné ho právní ho předpisu pož ádat,
j) smluvní  pokuty, ú roky z prodlení , ostatní  pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek,

ú roky, kursové  ztráty, dary, manka a š kody, tvorbu fondů , ú bytek cenných papí rů  a podí lů  v
pří padě jejich prodeje, ú roky z prodlení  podle smlouvy o ú věru, výdaje spojené  se zí skání m
bankovní ch záruk a obdobné  bankovní  výlohy, jakož  i depozitní  poplatky,

k) výdaje, které  nelze ú č etně dolož it,
l) výdaje překrač ují cí  limitní  č ástky, které  kraj mů ž e stanovit pro jednotlivé  polož ky uznatelných

nákladů .

tV. PRÁVA A PoVlNNosTt SMLUVNí CH STRAN

L Pří jemce dotace je povinen splnit ú č el dotace uvedený v č lánku ll. odstavce 1. té to smlouvy

Poskytovatel na sebe přejí má povinnost stanovenou zákonem č .34ol2o15 Sb', zákon o registru
smluv, v5l znění  pozdějš í ch předpisů , týkají cí  se zveřejnění  smlouvy v registru smluv. Pří jemce
souhlasí 'se zveřejnění m své ho názvu, sí dla, výš e, ú č elu a podmí nek poskytnuté  dotace.

3. Pří jemce dotace odpoví dá za hospodárné  a efektivní  použ ití  dotace v souladu s ú č elem, na kteryí

byla dotace poskytnuta.

4' Pří jemce dotace je poví nen dotaci použ í t pouze na ú hradu nákladů  na poskytování  sociální
služ by/sociální ch služ eb, uvedené /uvedených v č lánku lll. odst. 2. té to smlouvy, v rozsahu
základní ch č inností  stanovené m pro pří sluš ný druh sociální  sluŽby zákonem o sociální ch služ bách,
a ve lhů tě uvedené  v č lánku lll. odst. 6. té to smlouvy' Dotace nesmí  být použ ita na zajiš tění
fakultativní ch č inností  ($ 35 odst' 4 zákona o sociální ch služ bách).

V pří padě nedodrž ení  té to povinnosti pří jemcem odpoví dá za odvod za poruš ení  rozpoč tové  káž ne

ve výš i neoprávněně použ itých peněž ní ch prostředků , tj. výš i použ itých peněž ní ch prostředků
V rozporu s podmí nkamidotace.

5. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen postupovat v souladu s ú daji uvedenými v Žádosti o
poskytnutí  neinvestič ní ch finanč ní ch prostředků  v rámci Projektu oPZ,,Podpora vybraných druhů
sociální ch služ eb ve Středoč eské m kraji lll" (dále jen ,,Žádost") popří padě v souladu s ú daji

schválenými pří sluš ným odborem SK, týkají cí ch se nepodstatných nálež itostí  ž ádosti a dodrž et
skuteč nosti mají cí vliv na poskytování  sociální ch služ eb, které  jsou uvedeny v té to Žádosti a které
jsou pro daný rok podpořeny'
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6. Pří jemce dotace je povinen č erpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou

definovány v Metodice.

7 ' Pří jemce dotace je povinen vé st přidělenou dotaci v ú č etnictví  odděleně na kaž dou služ bu zvláš ť  a

vé st ú č etnictví  v souladu se zákonem č . 563/199]. Sb', o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Pří jemce dotace je povinen jednotlivé  originály ú č etní ch dokladů  označ it tak, aby bylo zřejmé , ž e

se jedná o výdaj hrazený na základě té to smlouvy. Pří jemce dotace je povinen vé st pro dotaci tzv'

daňovou evidenci podle zákona č . 586/1992 Sb., o daní ch z pří jmů , ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

rozš í řenou tak, aby pří sluš né  doklady vztahují cí  se k projektu splňovaly nálež itosti ú č etní ho

dokladu ve smyslu s 1]. zákona č . 563l1991, Sb' (s výjimkou pí sm. f) zákona) a aby předmětné

doklady byly správné , ú plné , prů kazné , srozumitelné , vedené  v pí semné  formě chronologicky a

způ sobem zaruč ují cí m jejich trvanlivost. Pří jemce dotace je povinen předat ve lhů tě stanovené

poskytovatelem poskytovateli na jeho vyž ádání  ú č etní  záznamy a dalš í  doklady vztahují cí  se k
dotaci převedené  do digitální  podoby.

V pří padě nedodrž ení  té to povinnosti pří jemcem odpoví dá odvod za toto poruš ení  rozpoč tové

kázně ve výš i 0,05 % aŽ 2 % z celkových poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to na základě

rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu

k závaž nosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace

8. Pří jemce dotace je povinen vé st analytickou ú č etní  evidenci vš ech ú č etní ch pří padů  vztahují cí ch se

k poskytnuté  dotaci.

9. Pří jemce dotace je povinen v souladu se zákonem č .32o/2oot Sb., o finanč ní  kontrole, ve znění

pozdějš í ch předpisů , a v souladu s dalš í mi právní mi předpisy Č eské  republiky umož nit výkon

kontroly vš ech dokladů  vztahují cí ch se k poskytnuté  dotaci na základě právní ho aktu o poskytnutí

dotace a poskytnout souč innost vš em osobám oprávněným k provádění  kontroly, pří p. jejich

zmocněnců m. Těmito oprávněnými osobamijsou zaměstnanci SK a jimi pověřené  osoby, orgány

ú zemní  finanč ní  orgány, Ministerstvo financí  č R, Ministerstvo práce a sociální ch věcí  č R, Evropská

komise nebo Evropský ú č etní dvů r a Nejvyš š í  kontrolní  ú řad, Nejvyš š í kontrolní  ú řad, pří padně dalš í

orgány oprávněné  k výkonu kontroly, popř. je mohou doprovázet dalš í  přizvané  osoby.

10. V pří padě rozhodnutí o zruš ení  registrace pří sluš né  sociální služ by podle 5 82 odstavce 3 zákona o

sociální ch služ bách v prů běhu roku, na který byla dotace poskytnuta, je pří jemce dotace povinen

do 30 kalendářní ch dnů  ode dne ukonč ení  poskytování  sociální  služ by, ktený je uveden

v rozhodnutí o zruš ení  registrace, vrátit v tomté ž  roce vyplacenou a nevyč erpanou poměrnou č ást

dotace na ú č et, z něhož  byla dotace vyplacena, pokud tak lze uč init do 31. prosince pří sluš né ho

roku. V pří padě, ž e pří jemce dotace nevrátí  poskytnuté  finanč ní  prostředky Ve stanovené  lhů tě,

zahájí  poskytovatel dotace dalš í  kroky k vymáhání  těchto prostředků .

V pří padě, ž e pří jemce dotace nevrátí  poskytnuté  finanč ní  prostředky Ve stanovené  lhů tě, zahájí
poskytovatel dotace dalš í  kroky k vymáhání  těchto prostředků . odvod za poruš ení  rozpoč tové

kázně se vyměří  ve výš i zadrž ovaných peněž ní ch prostředků .
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a)

b)

1-1. V pří padě vstupu do likvidace je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace, které  nebyly
do data Vstupu do likvidace použ ity na ú č el dotace, a to do 30 dnů  od vstupu do likvidace, na ú č et
poskytovatele, z něhož  byla dotace vyplacena, a Ve stejné m termí nu předlož it vyú č tování  dotace
v rozsahu, jak je výš e uvedeno.

L2' V pří padě přeměny právnické  osoby pří jemce je pří jemce povinen vyž ádat si souhlas s převodem
práv a povinností  z té to smlouvy v dostateč né m předstihu od poskytovatele (kraje). V pří padě
nesouhlasu poskytovatele je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace, které  nebyly do
data vstupu přeměny použ ity na ú č el dotace, a to do 30 dnů  od přeměny, na ú č et poskytovatele, a

ve stejné m termí nu předlož it vyú č tování  dotace, jak je výš e uvedeno.

13. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou č innost/stejný výdaj
nedocházelo k duplicitní mu č erpání finanč ní ch prostředků  z ví ce zdrojů  za stejným ú č elem.

14. V pří padě, ž e v rámci své  č innosti bude pří jemci dotace zí skán pří stup k osobní m ú dajů m nebo k

evidenci osobní ch.ú dajů  ve smyslu zák. č . 1'Lo/2oL9 Sb., o zpracování  osobní ch ú dajů , v platné m
znění , zavazuje se pří jemce postupovat dle tohoto zákona. Pří jemce je oprávněn zpracovávat
osobní  ú daje podpořených osob v rozsahu vymezené m v obecné  č ásti pravidel pro ž adatele a
pří jemce v rámci oPZ. osobní  ú daje je pří jemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s

realizací  projektu.

15. Pří jemce dotace je povinen pí semně informovat poskytovatele dotace tj. Středoč eský kraj
prostřednictví m pří |ohy č . 1 Metodiky - ,,Formulář pro oznámení  změn pří jemcem projektové
dotace" o následují cí ch změnách ú dajů  uváděných v ž ádosti, a to nejpozději do 15 pracovní ch dnů
ode dne, kdy tato změna nastala, není -li uvedeno jinak.

15.1. Podstatné  změny sociální  služ by

Mají vliv na uzavřenou Veřejnoprávní  smlouvu, týkají se předmětu té to Veřejnoprávní smlouvy a

dalš í ch povinností  stanovených pří jemci Veřejnoprávní  smlouvou.

Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

Podstatné  změny, které  vyž adují  vydání  změnové ho právní ho aktu:
změna mí sta poskytování  služ by mají cí vliv na ú zemní  dostupnost služ by;
b) zkrácení  č asové ho období  poskytování  sociální  služ by (zániku, zruš ení  oprávnění  k
poskytování  sociální  služ by);

c) přesun prostředků  mezi jednotlivými kapitolami rozpoč tu sociální  služ by vyš š í  než  20 %

celkových způ sobilých výdajů  v dané m roce V rež imu financování  skuteč ně prokazovaných
výdajů  (poč í táno vž dy kumulovaně od podpisu právní ho aktu, pří p. změnové ho právní ho aktu
č i od poslední  schválené  podstatné  změny týkají cí  se rozpoč tu, podle toho, která z těchto
skuteč ností  nastala později).

sní ž ení  indikátorů ;
převod kapacit mezi sluŽbami v rámci jedné  organizace, kdy je finanč ní  podpora přepoč í tána
dle pravidel dotač ní ho ří zení  a celková č ástka nepřesáhne pů vodní  schválenou č ástku orgány
kraje.g) převod finanč ní ch prostředků  pro daný rok ve výš i 10 % prostředků  z přidělené  dotace
do roku následují cí ho, nutné  hlásit pí semně spolu s finanč ní m vypořádání m;
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Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

Podstatné  změny, které  nevyž adují  vydání  změnové ho právní ho aktu:

f) změna bankovní ho spojení  poskytovatele sociální  služ by;

g) jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelů m veřejných prostředků  z dů vodu vylouč ení

mož né ho rizika zneuž ití  poskytnuté  dotace;

h) přeměna právnické  osoby, nutné  hlásit do 15 pracovní ch dnů  ode dne, kdy k přeměně

právnické  osoby doš lo;

i) vstup právnické  osoby do likvidace, nutné  hlásit do L5 pracovní ch dnů  ode dne vstupu do

likvidace;
j) k) nedoplatek na daní ch a jiných peněž itých plnění , nutné  hlásit do 15 dnů  po splatnosti daně

a jiné ho peněž ité ho plnění ;

k) změna právní formy.

Výš e uvedené  změny mohou být dů vodem k vydání  dodatku k Veřejnoprávní  smlouvě. Uvedené

změny mohou mí t vliv na sní ž ení  schválené  finanč ní  podpory. Podkladem k návrhu na uzavření

dodatku k Veřejnoprávní  smlouvě je ž ádost o změnu vč etně její ho zdů vodnění , proč  k
navrhovaným změnám dochází  a aktualizovaný rozpoč et služ by na stanovené m formuláři. Na

přijetí  změny není  právní  nárok. Přesun finanč ní ch prostředků  je mož ný pouze v rámci jedné

sluŽby. Přesun finanč ní ch prostředků  není  mož ný mezi jednotlivými služ bami pří jemce dotace.

Takový přesun je poruš ení m rozpoč tové  kázně.

Žádost o podstatnou změnu musí  být kraji předlož ena bez zbyteč né ho prodlení  na předepsané m

formuláři. Žádost o změnu je mož no podat nejpozději do 30. září  zoz'J', k ž ádostem podaným po

tomto datu nebude přihlí ž eno.

Středoč eský kraj návrh na změnu vyhodnotí  a pří padně vyzve poskytovatele sociální  služ by k

doplnění č i ú pravě. Žádost poskytovatele sociální služ by je následně se stanoviskem předloŽena k

projednání  orgánů m kraje. Dodatek Veřejnoprávní  smlouvy nabývá platnosti datem podpisu

oprávněných zástupců  obou smluvní ch stran a ú č innosti zveřejnění m v registru smluv. o
pří padné m zamí tnutí  ž ádosti o podstatnou změnu bude poskytovatel sociální  služ by pí semně

informován Krajským ú řadem Středoč eské ho kraje, a to zpravidla do 10 kalendářní ch dnů  od

projednání  v orgánech kraje.

V pří padě, ž e poskytovatel sociální  služ by provede podstatné  změny, které  nebudou schváleny

orgány kraje, nebudou uznányjako platné , budou považ ovány za poruš ení  podmí nekVeřejnoprávní

smlouvy a poskytovatel sociální  služ by se vystavuje riziku sankcí  stanovených Veřejnoprávní

smlouvou.

15'2' Nepodstatné změny

Nepodstatné  změny sociální  služ by nejsou dů vodem pro uzavření  dodatku k Veřejnoprávní

smlouvě, netýkají  se předmětu té to Veřejnoprávní  smlouvy a dalš í ch povinností  stanovených

pří jemci Veřejnoprávní  smlouvou. Poskytovatel sociální  služ by je povinen tyto změny oznámit

pří sluš né mu odboru Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje Ve stanovených termí nech.

a) Změny názvu poskytovatele sociální služ by, sí dla poskytovatele sociální  služ by nemají cí vliv na

ú zemní  dostupnost služ by. V pří padě sí dla poskytovatele sociální  služ by je za nepodstatnou
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Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

změnu považ ována pouze taková změna sí dla, která nemá vliv na mí sto poskytování  sociální
služ by' Poskytovatel sociální  služ by je povinen tyto změny pí semně nahlásit do 10 kalendářní ch
dnů  po její  ú č innosti a dolož it pří sluš ným dokladem (např. výpis z obchodní ho rejstří ku).

b) Změna kontaktní ch ú dajů  poskytovatele sociální  služ by. V pří padě změny kontaktní ch ú dajů
(e-mail, telefon, kontaktní  osoba apod.) je poskytovatel sociální  služ by povinen tyto změny
pí semně nahlásit do 15 kalendářní ch dnů  po její  ú č innosti. Nahláš ení je dů lež ité  zejmé na z
dů vodu bezproblé mové  komunikace kraje s poskytovatelem sociální  služ by.

c) Změna statutární ho zástupce organizace V pří padě změny statutární ho zástupce je

poskytovatel sociální  služ by povinen pí semně nahlásit tuto změnu do 10 kalendářní ch dnů  po
její m provedení .

d) Přesun prostředků  mezijednotlivými kapitolami rozpoč tu do výš e 20 % celkových způ sobilých
výdajů  v rež imu financování  skuteč ně prokazovaných výdajů  v dané m roce, (poč í táno vž dy
kumulovaně od podpisu právní ho aktu, pří p. změnové ho právní ho aktu č i od poslední

schválené  podstatné  změny týkají cí  se rozpoč tu, podle toho, která z těchto skuteč ností  nastala
později). Změnu rozpoč tu je pří jemce dotace povinen nahlásit prostřednictví m formuláře
Hláš ení změn nejpozději do 31. prosince dané ho roku

e) Změna rozpoč tu (přesun prostředků  mezi polož kami, vytváření nových polož ek)v rámcijedné
kapitoly rozpoč tu. V pří padě změny kapitoly rozpoč tu sociální  služ by, kdy pří jemce dotace
přesouvá finanč ní  prostředky uvnitř kapitoly rozpoč tu služ by. Změnu rozpoč tu je pří jemce

dotace povinen nahlásit prostřednictví m formuláře Hláš ení  změn nejpozději do 31. prosince

dané ho roku

Výš e uvedený přesun finanč ní ch prostředků  je moŽný pouze v rámci jedné  služ by. Přesun
finanč ní ch prostředků  není  moŽný mezijednotlivými služ bami pří jemce dotace. Takový přesun je

poruš ení m rozpoč tové  kázně. Výjimku tvoří , pokud jde o přesun finanč ní ch prostředků  dle č ásti lV,

bodu 15.1 pí smene e)té to Smlouvy.

V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se považ ují  povinností  uvedené  v odstavci J.5,

jako mé ně závaž né  poruš ení  rozpoč tové  kázně. Pří jemce je povinen za poruš ení m těchto
povinností  uhradit poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně odpoví dají cí  o,o5 %

aŽ 5% za kaž dé  poruš ení  povinnosti pro kaŽdou služ bu zvláš ť . Při stanovení  výš e odvodu se

přihlé dne k závaž nosti poruš ení a jeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace

16. Př'tjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit do 15 pracovní ch dnů  svů j zánik,

transformaci a slouč ení  prostřednictví m pří lohy č . 1 Metodiky ,,Formulář pro oznámení  změn
pří jemcem projektové  dotace". Souč asně je povinen přednostně vypořádat podle pokynů

poskytovatele dotace vztahy s krajským rozpoč tem týkají cí  se dotace.

17. tří jemce dotace je povinen na ž ádost poskytovatele dotace bezodkladně pí semně poskytnout
pož adované  doplňují cí  informace souvisejí cí  s poskytovanými sociální mi služ bami, na něž  je
č erpána dotace. V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se považ uje tato povinnost,

která trvá dé le než  15 dní  od prokazatelné ho doruč ení  ž ádosti poskytovatele na doplňují cí
informace pří jemci, jako mé ně závaŽné  poruš ení  rozpoč tové  kázně' Pří jemce je povinen za

poruš ení  té to povinnosti uhrad]t poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně

odpoví dají cí  výš i 0,05 % za kaŽdý započ atý měsí c z již  poskytnutých finanč ní ch prostředků  na
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Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

jednotlivou služ bu zvláš Í , které  se poruš ení  týká, aŽ do doby, než  pří jemce splní svou povinnost

vů č i poskytovateli uvedenou v tomto č lánku.

L8' Pří jemce dotace je povinen řádně uchovávat veš keré  dokumenty souvisejí cí  s poskytování m

sociální  služ by a prokazují cí  č erpání  poskytnuté  dotace na sociální  služ bu po dobu L0 let od

ukonč ení  financování té to služ by způ sobem, kteý je v souladu s platnými právní mi předpisy Č eské

republiky. Lhů ta zač í ná běž et 1. ledna následují cí ho kalendářní ho roku poté , kdy byla pří jemci

vyplacena závěreč ná platba, pří p. kdy pří jemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě

schvá lené ho vyú č tová n í  výd aj ů  zpět poskytovatel i.

19. Pří jemcedotacejepovinenprové stfinanč ní vypořádání poskytnuté dotacevsouladusMetodikou,
která stanoví  zásady a lhů ty finanč ní ho vypořádání '

Finanč ní  vypořádání  dotace zpracuje pří jemce dotace za jednotlivé  roky zvláš ť  nejpozději

k 31. prosinci pří sluš né ho roku, vč etně zahrnutí  souvisejí cí ch nákladů , které  budou zaú č továny

k 31. prosinci toho roku a proplaceny do 20. ledna roku následují cí ho.

Středoč eský krai stanovuie pří iemci dotace pro předlož ení  finanč ní ho wpořádání  termí n do 20.

t.2o2! a 2l. t.2022. Finanč ní  wpořádání  bude předlož eno Kraiské mu ú řadu Středoč eské ho

kraie, iehož  prostřednictví m bvla dotace Wplacena. Ke shodné mu dni finanč ní ho wpořádání
dotace musí  b'ú t na ú č et Středoč eské ho kraie připsána i pří padná vratka od pří iemce.

Středoč eský kraj povoluje převé st Lo % z alokace přidělené  pro pří sluš ný rok na rok následují cí '

Tyto prostředky pak budou pří sluš et k vyrovnávací  platbě roku následují cí ho. Tento převod není

mož ný z roku 202L na rok2022.

Podkladem pro finanč ní  vypořádání  dotace je:

a) formulář pro vypořádání  ú č elové  neinvestič ní  dotace,

b) č estné  prohláš ení  k finanč ní mu vypořádání ,

c) tabulka Polož kové ho č erpání  neinvestič ní  dotace na sociální  služ bu - na podporu sociální ch

služ eb dle zák. č . Lo8/2oo6 Sb' o sociální ch služ bách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , pro rok

2o2o, 2o2L - Středoč eský kraj,

d) tabulku nákladů  a výnosů  (zdrojů ) služ by,

e) tabulku vyú č tování výdajů  dle oPZ
f) pří p. dalš í dokumenty uvedené  na webových stránkách kraje'

Veš keré  dokumenty a pří lohy k finanč ní mu vypořádání  dotace budou zveřejněny na webových

strá n kách poskytovatele.

Zpracovaný podklad pro finanč ní  vypořádání  dotace bude podepsán statutární m zástupcem

pří jemce dotace nebo jí m pověřenou osobou.
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Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

Při nedodrŽení  uvedených povinností  se postupuje podle pří sluš ných ustanovení  zákona
o rozpoč tových pravidlech. Bez řádné ho, pravdivé ho a vč asné ho finanč ní ho vypořádání  dotace
v předepsané m termí nu nemusí  být subjektu v následují cí m roce uvolněny prostředky dotace na

poskytová ní  sociální ch služ eb.

20. Při kontrole dodrž ování  podmí nek č erpání  dotace z rozpoč tu Středoč eské ho kraje a uplatnění
sankcí  při neoprávněné m použ ití  nebo zadrž ení  dotace se postupuje podle zákona č . 320/200L sb.,
o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole), ve
znění  pozdějš í ch předpisů , a zákona č .25o/2o00 sb., o rozpoč tových pravidlech a podle 5 lota
odst. 6 zákona o sociální ch služ bách.

21. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování  dotace v pří padě podezření  na poruš ení

rozpoč tové  kázně, a to až  do výš e předpokládané ho odvodu. Pří jemce je povinen prokázat ú č elové
použ ití  poskytnutých prostředků  dotace, v pří padě pochybností  se má za to, Že prostředky byly
použ ity V rozporu s ú č elem a podmí nkamité to smlouvy.

22. Pří jemce dotace je povinen v souladu se zákonem č .32o/2oo1' Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné
správě a o změně něktených zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů , a
v souladu s dalš í mi právní mi předpisy Č eské  republiky umož nit výkon kontroly vš ech dokladů
vztahují cí ch se k poskytnuté  dotaci z rozpoč tu Středoč eské ho kraje na základě smlouvy a

poskytnout souč innost vš em osobám oprávněným k provádění  kontroly, pří p. jejich zmocněnců m.
Pokud tak pří jemce neuč iní , odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně výš i o,05 yo až  1'oo % z

poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to na základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho
kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu k závaž nosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrž ení
ú č elu dotace.

23. Pří jemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření , která mu byla ulož ena na základě
prováděnýchkontrol,atoVpoŽadované mtermí nu,rozsahuakvalitěavsouladuss18zákonač '
320/2oot Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně něktených zákonů  (zákon o finanč ní
kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů , a informovat o splnění  nápravných opatření  toho, kdo tato
nápravná opatření  ulož il.

24' Pří jemce souhlasí  se zveřejnění m své ho názvu, sí dla, ú č elu dotace a její poskytnuté  výš e spolu s

podmí nkami poskytnuté  dotace.

25. Pří jemce není  oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z té to smlouvy třetí osobě.

26. Pří jemce je veřejným/dotovaným zadavatelem a je povinen postupovat při výběru dodavatelů
zbož í  a služ eb k financování nákladů  spojených s realizací  předmětu té to dotač ní smlouvy v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách.

27. V pí semné m styku s poskytovatelem je pří jemce povinen uvádět evidenč ní  č í slo smlouvy
poskytovatele, uvedené  na straně 1-' té to smlouvy, název akce a výš i poskytnuté  dotace
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poskytovatelem. Pří jemce je povinen při peněž ní ch operací ch podle té to smlouvy ve vztahu

k poskytovateli vž dy uvádět jako variabilní  a specifický symboly shodné  jako symboly u pří chozí ch

plateb - splátky dotace ze strany poskytovatele.

28' Ustanovení  odstavce 1]_. tohoto č lánku se nevztahují  na pří jemce, ktený je fyzickou osobou

29. Poskytovatel dotace a pří jemce dotace se dohodli, ž e v pří padě změny skuteč ností , které  mají vliv
na výš i dotace nebo termí n výplaty dotace, uzavřou dodatek té to smlouvy, který je pří jemce dotace

povinen podepsat do 15 dnů  od jeho doruč ení pří jemci dotace' odmí tnout podpis mů ž e pří jemce

dotace pouze v pří padě chyby ve výpoč tu dotace. V pří padě nepodepsání  dodatku té to smlouvy

pří jemcem dotace v patnáctidenní  lhů tě, jeho odmí tnutí , nebo nedů vodné mu namí tání  chyby ve

výpoč tu dotace, se poskytovatel dotace a pří jemce dotace dohodli, ž e se má za to, ž e jde o poruš ení

rozpoč tové  kázně na straně pří jemce dotace.

30. Pří jemce dotace je povinen pravidelně sledovat webové  stránky Středoč eské ho kraje:

http://www'kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast, kde budou zveřejněny podstatné  a doplňují cí

informace k č erpá ní  finanč ní ch prostředků .

31. Pří jemce dotace je povinen spolupracovat na evaluaci projektu oPZ.

32. Pří jemce dotace je povinen dodrž ovat Pravidla pro informování  a komunikaci a vizuální  identita

oPZ (dří ve pravidla publicity): Pravidla uvedená v obecné  č ásti pravidel pro ž adatele a pří jemce v

rámci oPZ, kapitola 19 -,,Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita oPZ", dostupné

na www.esfcr.cz' Š ablony a Vzory pro vizuální  identitu dostupné  na www.esfcr.cz_oPz2oL4_
2ozo_ dokumenty - š ablony a Vzory pro vizuální  identitu'

33. Pří jemce dotace je povinen předkládat pří sluš né mu odboru Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje

monitorovací  zprávy v řádné m termí nu stanovené m dle termí nů  odevzdávání  monitorovací ch

zpráv Ministerstvu práce a sociální ch věcí  uvedených v rozhodnutí  č . xxx projektu ,,Podpora

vybraných druhů  sociální ch služ eb Ve Středoč eské m kraji lll reg. č . c7.

03.2.60/0.0/0.0/1s_00s / 00].4160" .

PředpokIádané  odevzdávání  monitorovací ch zpráv pří jemce dotace:

1. odevzdání  MZ do L5.7.zo2o (financování  na období  leden - č erven 2020)

2. odevzdání  MZ do 15. L.2021- (financování  na období  č ervenec - prosinec 2020)

3. odevzdání  MZ do 15.7 '2o2L (financování  na období  leden _ č erven 2021)

4. odevzdání  MZ do 15' L.2022 (financování  na období  č ervenec - prosinec 2021)

Prů běž né  monitorovací  zprávy budou odevzdávány před jednotlivými splátkami dotace' Vzor

monitorovací  zprávy bude zveřejněn na webových stránkách projektu, stejně jako pří p' seznam

pož adovaných pří loh monitorovací  zprávy.
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Pří padné  změny v předkládání  monitorovací ch zpráv je pří jemce dotace povinen sledovat na výš e
zmí něných webových stránkách Středoč eské ho kraje.

Pří jemce dotace je povinnen dodrž ovat termí ny stanovené  poskytovatelem dotace. V pří padě

neodevzdání  pož adovaných materiálů  ve stanovených termí nech si poskytovatel dotace vyhrazuje
právo na pozastavení  splátky dotace do doby vypořádání  vš ech závazků .

V. SANKCE

L Vznikne-li při uvolňování  splátek dotace v prů běhu kalendářní ho roku podezření  na poruš ení

rozpoč tové  kázně ve smyslu zákona o rozpoč tových pravidlech, je poskytovatel dotace oprávněn
pří jemci dotace pozastavit poskytnutí  dalš í splátky dotace. Tato skuteč nost bude pří jemci dotace
oznámena dopisem vedoucí ho pří sluš né ho odboru Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, a to
neprodleně po vzniku podezření  na poruš ení  rozpoč tové  kázně. V pří padě, ž e Žadatel vyvrátí
podezření  poruš ení  rozpoč tové  kázně, budou pozastavené  splátky dotace ž adateli následně
uvolněny.

2. V pří padě, ž e kontrolní  orgán zjistí v prů běhu roku, na který byla dotace poskytnuta, ž e pří jemce

dotace neplní  povinnosti, které  tato smlouva stanovl je pří jemce dotace povinen vrátit finanč ní
prostředky, které  neoprávněně použ il, do rozpoč tu Středoč eské ho kraje dle zákona o rozpoč tových
pravidlech' Neplnění  povinností  stanovených smlouvou mů ž e mí t za následek vyřazení  ze Sí tě
sociální ch služ eb ve Středoč eské m kraji.

3' Za prodlení s odvodem za poruš ení  rozpoč tové  kázně je pří jemce povinen zaplatit penále ve výš i 1
promile z č ástky odvodu za kaŽdý den prodlení , nejvýš e vš ak do výš e stanovené ho odvodu. o
uloŽení  odvodu a pená|e za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti Krajský
ú řad Středoč eské ho kraje.

4. Pří jemce dotace je povinen poskytovateli uhradit pří padnou vyměřenou sankci, která byla
poskytovateli vyměřena za poruš ení  podmí nek poskytování  dotace č i podmí nek vyplývají cí ch z té to
veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí  dotace, které  způ sobil pří jemce dotace, ale na poskytovatele
je pohlí ž eno tak, jako by toto poruš ení způ sobil sám a to v její  plné  výš i, ale maximálně do výš e
pří jemci poskytnuté  dotace.

5' Prominutí  nebo č ásteč né  prominutí  povinnosti odvodu a penále mů ž e z dů vodu hodných
zvláš tní ho zřetele povolit orgán Středoč eské ho kraje, ktený o poskytnutí  peněž ní ch prostředků
rozhodl, tj. Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje nebo Rada Středoč eské ho kraje, a to na základě
ž ádosti pří jemce'

6. Sankce při nesplnění cí lových hodnot indikátorů  - pří jemce dotace je povinen sledovat a vykazovat
poskytovateli projektové  dotace v rámci prů běž ných monitorovací ch zpráv následují cí  indikátory:

!ndikátory v'ýstupu

odbor ří zení  dotač ní ch projektů , Zborovská 81/11 L50 21 Praha 5 www'kr-stredocesky.cz lD keebyyf
Stránka L3z20



***
* *
* *
* ****

Evropská unie
Evropský sociální  fond
operač ní  program Zaměstnanost

Tyto indikátory jsou urč ené  pro sledování  a vyhodnocování  prováděných opatření  a aktivit, které

charakterizují  konkré tní č innost. Podávají informace o okamž itých výstupech realizace jednotlivých

operací /akcí /projektů  v rámci programu. Pří jemci mají č innosti, které  vedou ke vzniku výstupů  plně

pod kontrolou. lndikátory výstupů  vyjadřují  např. poč ty osob, které  byly v rámci dané ho projektu

podpořeny'

lndikátory v'ýsledku

Jedná se o indikátory s pří mou vazbou na stanovené  cí le' SlouŽí  k prokázání , zda bylo cí le

projektu/programu dosaž eno. lndikátory výsledků  vyjadřují  okamž ité  efekty podpory, ke ktenim

doš lo v době realizace projektu. Výsledky vznikají  dí ky č innosti projektu, pří jemci na ně mají

výrazný vliv, ale jejich dosahování  je zč ásti závislé  i na vlivech nekontrolovatelných pří jemci.

Typickou skupinou je představují  indikátory vyjadřují cí  změnu situace cí lových skupin projektu,

např. o umí stění  podpořené  osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita rekvalifikač ní ho kurzu,

ktený v rámci projektu absolvoval, ale i snaha ú č astní ka.

a) !ndikátor 6 00 00 Celkový poč et ú č astní ků  (indikátor výstupu)

lndikátor je závazný. Celkový poč et ú č astní ků  (tj. osob z cí lových skupin), které  v rámci projektu

zí skaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na poč et poskytnutých podpor' Kaž dá podpořená

osoba se v rámci projektu započ í tává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdrž ela.

Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpoč tu projektu, ze které  mají  cí lové  skupiny

prospěch, podpora mů Že mí t formu vzdělávací ho nebo rekvalifikač ní ho kurzu, výcviku apod.

Měrnou jednotkou jsou ú č astní ci. Za ,,ú č astní ky" se označ ují  osoby, které  mají  pří mý prospěch z

intervence ESF, které  mohou být jednoznač ně identifikovány (jmé nem, pří jmení m, bydliš těm a
datem a mí stem narození ) a pro něž  jsou vyč leněny konkré tní  výdaje. Jiné  osoby za ú č astní ky

považ ovány nejsou. (str. 79 obecné  č ásti pravidel pro ž adatele a pří jemce v rámci oPz_ k dispozici

na to mto od ka zu : http ://www.esfcr.cz/f i I e I 9OOZ I l.

Za osobu, která má z podpořené ho projektu pří mý prospěch, je považ ována pouze osoba, která se

ú č astní  č inností  realizovaných v rámci podpořené ho projektu pro cí lové  skupiny a u ní ž  rozsah

její ho zapojení  do podpořené ho projektu překroč í  tzv. bagatelní  podporu. Bagatelní  podpora je

překroč ena u osoby, která:

zí skala v projektu oPZ podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na poč et dí lč í ch

podpor, tj. poč et dí lč í ch zapojení  do projektu) a zároveň

alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v projektu oPZ zí skala, nemá charakter

elektronické ho vzdělávání .

b) lndikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služ eb (indikátor výstupu)

lndikátor je závazný pro vš echny typy služ eb. U služ eb AD a DNPC se bude sledovat jednotka

uvedená v Pověření  - lů ž ko. U služ eb lc , PsB, sAs, sR, STD, se bude sledovat jednotka uvedená v

Pověření  - ú vazek v pří mé  pé č i. Dle oPz - Kapacita'' je maximální  poč et osob, které  mů ž e

podpořená služ ba v danou chví li obslouž it. Toto č í slo bývá omezeno velikostí  personálu č i fyzickým

mí stem. "Služ ba" je poskytování  pomoci a podpory fyzickým osobám v nepří znivé  sociální  č i
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zdravotní  situaci. ''Podpořené " znamená, ž e dosta|y finanč ní  podporu z ESF. Měrnou jednotkou
indikátoru jsou ,,Mí sta". ,,Mí stem" se rozumí  maximální  poč et už ivatelů  teré nní ch a ambulantní ch
sociální ch služ eb, které  mů ž e sociální služ ba v dané m okamŽiku obslouž it, pří padně poč et lů ž ek u
pobytových forem sociální ch služ eb). Uvedená kapacita nemů ž e být vyš š í  než  kapacita uvedená v
SPRSS SK.

c) tndikátor 6 70 10 Využ í vání  podpořených služ eb (indikátor výstedku)

Stanovená koneč ná hodnota tohoto indikátoru je závazná pouze pro lC, sAs, sR, tedy sociální
služ ba by měla na konci realizace projektu dosáhnout uvedené  hodnoty. lndikátor je vyjádřen
poč tem osob, které  využ ijí  služ bu jako anonymní  klienti, sekundárně podpořené  osoby nebo ti,

kteří  nepřekroč í  bagatelní  pod poru.

Při nesplnění  závazných hodnot indikátorů  se poskytovatel sociální  služ by vystavuje hrozbě
udělení  finanč ní  sankce (krácení  dotace). Převody indikátorů  a vyjádření  sankce je podrobněji
uvedeno v Metodice.

Plnění  indikátorů  musí  b'ýt kontinuáIní .

lndikátory a jejich vykazování  musí  probí hat v souIadu i s podmí nkami operač ní ho programu
Zaměstnanost.3

a) lndikátor 6 00 00 Celkový poč et ú č astní ků

Předpoklad plnění  indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem sociální ch služ eb v
podané  Žádosti vŽdy zajednotlivé  roky.

Pro indikátor 6 00 00 Celkový poč et ú č astní ků  je povinnost sledovat poč ty ú č astní ků  pro kaž dý rok
zvláš ť  dle pří lohy dokumentu Žádost č .2 Předpoklad plnění  indikátorů  vjednotlivých letech a

vykazovat je prů běž ně v rámci monitorovací ch zpráv. Dále je povinností o kaž dé m ú č astní ku vyplnit
Monitorovací  list podpořené  osoby č ást A a B (viz pří loha Metodiky). Vyplněné  monitorovací  listy
podpořených osob pří jemce dotace předá poskytovateli spolu s prů běž nou monitorovací zprávou.

Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictví m systé mu lS ESF 2014+.

b) lndikátor 6 70 01 Kapacita podpořených s!už eb

lndikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služ eb stanovený jednotkou v Pověření  musí  být
naplňován po celou dobu trvání  projektu'

Pro indikáto r 6 70 oL Kapacita podpořených služ eb je povinnost sledovat ú vazky pracovní ků
v pří mé  pé č i/lů Žka pro kaž dý rok zvláš ť  dle pří lohy dokumentu Žádost č . 2 Předpoklad plnění
indikátorů  v jednotlivých letech a hodnotu vykazovat prů běž ně v rámci monitorovací ch zpráv

Hodnota indikátoru bude sledována i při kontrolách v mí stě poskytování  sociální služ by.

3,,obecná č ást pravidel pro ž adatele a pří jemce v rámci oPZ" dostupné  na http://www.esfcr.czloo-zamestnanost-2o14-2020
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c) lndikátor 6 70 10 Využ í vání  podpořených služ eb

Pro indikátor 6 70 L0 Využ í vání  podpořených služ eb je povinnost sledovat anonymní č i sekundárně

podpořené  už ivatele pro kaŽdý rok zvláš ť  dle pří lohy dokumentu Žádost č . 2 Předpoklad plnění

indikátorů  v jednotlivých letech a vykazovat je prů běž ně v rámci monitorovací ch zpráv.

Hodnota indikátoru bude sledována i při kontrolách v mí stě poskytování  sociální služ by.

Sledování  indikátorů
Sledováno bude roč ní  i celkové  plnění  závazných hodnot indikátorů

Smyslem stanovení  roč ní ch předpokladů  plnění indikátorů  a jejich sledování je kontrola prů běž né

realizace a kontinuální ho poskytování  sociální  služ by. Nulové  nebo ní zké  plnění  stanovených

roč ní ch předpokladů  u indikátorů  6 00 00 a 6 70 to, které  nebude pří jemcem dotace -
poskytovatelem služ by adekvátně zdů vodněno, mů ž e být ze strany poskytovatele dotace chápáno
jako nedodrž ení  ú č elu dotace a poruš ení  smlouvy o poskytnutí  dotace a mů ž e být dů vodem

k vylouč ení  pří jemce podpory z ú č asti v Projektu oPZ.

Při nesplnění  ceIkovrých závazných hodnot těchto indikátorů  se poskytovatel vystavuje hrozbě

udělení finanč ní  sankce (krácení  celkové  výš e přidělené  dotace), dle následují cí ho vzoru.

Sankce při nesplnění  závazkú  týkají cí ch se indikátoru výstupu 6 00 00

Sankce při nesplnění  závazků  týkají cí ch se indikátoru výsledku 6 70 10

V pří padě vystoupení z Dotač ní ho programu před koncem dotač ní ho období  bude výš e pří padné

sankce za nesplnění  závazných hodnot indikátorů  vypoč tena poměrně'

U indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služ eb musí  být závazné  hodnoty sledovány a dodrž eny

pro kaž dý rok bez výjimky. V pří padě tohoto indikátoru se poskytovatel vystavuje hrozbě udělení

sankce již  v pří padě nesplnění  roč ní ch závazných hodnot indikátorů  (krácení  roč ní výš e přidělené

dotace), dle následují cí ho vzoru'
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Naplnění  indikátoru výstupu vzhledem k závazků m dle právní ho aktu Sankce (resp. odvod),
vyjádřeno jako podí l
z celkové  č ástky dotace

mé ně než  85%a zároveň alespoň 70 % Ls%
mé ně než  70 % a zároveň alespoň 55 % 20%
mé ně než  55%a zároveň alespoň 40 % 30%
mé ně než  40 % 50%

Naplnění  indikátoru výstupu vzhledem k závazků m dle právní ho aktu Sankce (resp. odvod)
vyjádřeno jako podí l
z celkové  č ástky dotace

Mé ně než  75% a zároveň alespoň 50 % L0 o/o

mé ně než  50 % 20%
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Sankce při nesplnění závazků  týkají cí ch se indikátoru výstupu 6 70 01

Systé m sledování a vykazování  plnění  indikátorů  mů ž e být v prů běhu dotač ní ho programu

upraven s ohledem na pří padné  ú pravy a změny oP Z.

u. PoVĚŘENí  KE zPRAcoVÁNí  osoBNí cH ÚoruŮ

t. Pověření  a ú č el zpracování osobní ch ú dajů

Středoč eský kraj pověřuje poskytovatele sociální ch služ eb, jakož to zpracovatele, ke zpracování
osobní ch ú dajů , vč etně citlivých ú dajů  (dále jen ,,osobní  ú daje"), osob podpořených v projektu za

ú č elem prokázání  řádné ho a efektivní ho nakládání s prostředky Evropské ho sociální ho fondu.

2. Rozsah zpracování  osobní ch ú dajů  na základě Pověření  a jejich ochrana

a) Poskytovatel sociální ch služ eb je oprávněn zpracovávat osobní  ú daje podpořené  osoby
v rozsahu vymezené m v obecné  č ásti pravidel pro ž adatele a pří jemce v rámci oPZ

b) osobní  ú daje je poskytovatel sociální ch služ eb oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti
s realizací projektu, zejmé na pak při pří pravě zpráv o realizaci projektu.

3. Technické  a organizač ní  zabezpeč ení  ochrany osobní ch ú dajů

Poskytovatel sociální ch služ eb je povinen zpracovávat a chránit osobní  ú daje v souladu s obecným
naří zení m o ochraně osobní ch ú dajů , a to zejmé na takto:

a) osobní  ú daje ve fyzické  podobě, tj. listinné  ú daje č i na nosič í ch dat, budou uchovávány v
uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 té to č ásti;

b) osobní  ú daje v elektronické  podobě budou zpracovávány v lS ESF 2oL4+,jehož  správcem je
Ministerstvo práce a sociální ch věcí ; SK poskytovateli sociální ch služ eb za ú č elem vlož ení
osobní ch ú dajů  zajistí  pří stupová hesla do lS ESF 2014+;

c) pří stup ke zpracovávaným osobní m ú dajů m umož ní  poskytovatel sociální ch služ eb pouze SK,
svým zaměstnanců m a orgánů m oprávněným provádět kontrolu,

d) zaměstnanci poskytovatele sociální ch služ eb, kteným bude umož něn pří stup ke
zpracovávaným osobní m ú dajů m, budou poskytovatelem sociální ch služ eb dolož itelně
pouč enio povinnostizachovávat mlč enlivost podle č l. 28 odst. 3 ppí sm. B) obecné ho naří zení
o ochoraně osobní ch ú dajů .
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Naplnění  indikátoru výstupu v{rledem k závazků m dle právní ho aktu Sankce (resp. odvod),
vyjádřeno jako podí l z
č ástky dotace pro
pří sluš ný rok.

mé ně neŽ 85 % a zároveň alespoň 70 % t5%
mé ně než  70 % a zároveň alespoň 55 % 20%
mé ně než  55%a zároveň alespoň 40 % 30%
mé ně než  40 % so%
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4. Doba zpracování

Poskytovatel sociální ch služ eb je oprávněn zpracovávat osobní  ú daje pod dobu deseti let od

ukonč ení  realí zace projektu oPZ, přič emž  tato Ihů ta zač í ná běž et 1. ledna následují cí ho

kalendářní ho roku poté , co byla realziace projektu ukonč ena' Bez zbyteč né ho odkladu po uplynutí

té to doby je pří jemce povinen prové st likvidacitěchto osobní ch ú dajů '

5. Dalš í  povinnosti pří jemce v souvislosti se zpracování  osobní ch ú dajů

Poskytovatel sociální ch služ eb je povinen Středoč eský kraj v souladu s č l. 33 odst' 2 obecné ho
naří zení  o ochraně osobní ch ú dajů  informovat o jaké mkoli poruč ení  zabezpeč ení osobní ch ú dajů , a

to do 24 hodin od okamž iku, kdy se o něm dozveděl'

Poskytovatel sociální ch služ eb je povinen na základě vyž ádání  předat Středoč eské mu kraji veš keré

informace potřebné  k dolož ení  splnění  povinností týkají cí ch se zpracování osobní ch ú dajů .

Poskytovatel sociální ch služ eb je povinen spolupracovat se Středoč eským krajem při plnění  jeho

povinnosti reagovat na Žádosti podpořených osob týkají cí ch se jejich osobní ch ú dajů .

Vll. zÁvĚneč ruÁ USTANoVENí

1. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž  poskytovatel obdrž í  3 stejnopisy

a pří jemce 1stejnopis.

2. Tuto smlouvu je mož no měnit pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma

smluvní mi stranami, vzestupně č í slovanými a výslovně prohláš enými za dodatky té to smlouvy.

3. Smlouva nab'ivá platnosti pozdějš í m datem podpisu oprávněné ho zástupce které koliv ze smluvní ch

stran a ú č innosti zveřejnění m v registru smluv, které  provede poskytovatel.

4. Pokud bude s poskytovatelem sociální ch služ eb ukonč eno Pověření , pozbývá tato smlouva platnosti

a bude ukonč ena, a to ke dni ukonč ení  Pověření . Pří jemce je povinen ve lhů tě do 30 dnů  od

ukonč ení  uvedených smluv vrátit poskytovateli poměrnou č ást finanč ní ch prostředků , které  nebyly

použ ity na ú č el dotace, na ú č et, z něhož  byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné  lhů tě předlož it

poskytovateli finanč ní  vypořádání  dotace'

5. Pokud bude s poskytovatelem sociální ch služ eb ukonč ena tato smlouva, pozbývá Pověření

platnosti, a to ke dni ukonč ení  té to smlouvy.

6. Poruš í -li pří jemce některou z povinností , která je uvedena v té to smlouvě, je poskytovatel

oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověd'musí  mí t pí semnou formu a musí  být prokazatelně

doruč ena pří jemci. Výpovědní doba č iní  1 měsí c a poč í ná běž et první m dnem měsí ce následují cí m

po měsí ci, kdy byla pří jemci výpověd' prokazatelně doruč ena' Po uplynutí  výpovědní  doby je

pří jemce povinen ve lhů tě do 15 dnů  vrátit poskytovateli poměrnou č ást finanč ní ch prostředků ,

které  nebyly použ ity na ú č el dotace, na ú č et, z něhoŽ byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné
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lhů tě předlož í t poskytovateli finanč ní  vypořádání  dotace. Rozhodným okamž ikem vrácení
finanč ní ch prostředků  dotace zpět na ú č et poskytovatele je den jejich připsání  na ú č et
poskytovatele.

Poskytovatel je rovněŽ oprávněn tuto smlouvu vypovědět, poruš í -|i pří jemce zvláš ť  hrubým
způ sobem povinnostivyplývají cí  mu z té to smlouvy. Výpovědní doba v tomto pří padě č iní  10 dnů ,

a běž í  od následují cí ho dne po doruč ení  výpovědi' Za zvláš Í  hrubé  poruš ení  se považ uje poruš ení
povinností  uvedených v č lánku lV. té to smlouvy o dotaci, a také  přijaké mkoliv neú č elové m použ ití
prostředků  z dotace pří jemcem. Poskytovatel mů ž e tuto smlouvu vypovědět i v pří padě vstupu
pří jemce do insolvence. Neoznámení  vstupu pří jemce do insolvence poskytovateli je hrubým
poruš ení m té to smlouvy. Pří jemce je povinen poskytovateli pí semně oznámit do třiceti dnů  od
zveřejnění  vyhláš ky o zahájení  insolvenč ní ho ří zení v insolvenč ní m rejstří ku, ž e bylo na jeho osobu
zahájeno insolvenč ní  ť í zení . Pří jemce je povinen do třiceti dnů  od zahájení  insolvenč ní ho ří zení
předlož it poskytovatelivyú č tování dotace, aby bylo zřejmé , jaké  prostředky nebyly do data zahájení
insolvenč ní ho ří zení  použ ity na ú č el dotace' Dnem vyhláš ení  ú padku nebo hrozí cí ho ú padku na

pří jemce se stáVají vš echny prostředky dotace, které  nebyly do data vstupu do insolvence použ ity

na ú č eldotace, splatnými na ú č et poskytovatele.

7. Za podmí nek stanovených v zákoně o rozpoč tových pravidlech mů ž e být zahájeno ří zení  o odnětí
dotace, na ří zení  o odnětí dotace se Vztahují  obecné  předpisy o správní m ří zení .

8. Práva a povinnosti smluvní ch stran touto smlouvou neupravené  se ří dí  pří sluš nými právní mi
předpisy a Pravidly, Metodikou, Vyhláš ení m a Pravidly oPZ.

9. obě smluvní  strany prohlaš ují , ž e se s celou smlouvou před její m podpisem seznámily a ž e smlouva
byla sepsána na základě pravdivých skuteč ností , na základě jejich svobodné
aváž né  vů le, je prosta omylu a nebyla sepsána v tí sni, aniza nápadně nevýhodných podmí nek.

10. o uzavření  smlouvy o dotaci na zajiš tění  sociální ch služ eb na období  od 1. 1. 2020 do 3L. Lz.2o2L
rozhodlo Zastupitelstvo kraje na své m zasedání  dne 27 ' L. 2o2o usnesení m č . o76-22l2o2o/zK
a v pří padě tohoto právní ho ú konu Středoč eské ho kraje jsou splněny podmí nky uvedené  V s 23

zákona č 'I29/2ooo Sb., o krají ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nezbytné  k jeho platnosti.

11. Nedí lnou souč ástí té to smlouvy jsou ní ž e uvedené  pří lohy

pŘí t-oHY:

Př. č . 1Výš e projektové  dotace v jednotlivých letech

Př. č . z Předpoklad polož kové ho č erpání  neinvestič ní  dotace v jednotlivých letech
Př. č .3 Předpoklad plnění  indikátorů  v jednotlivých letech
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12. Kontaktníosoba: Vedoucíoddělení přípravy a realizace projetků

odbor řízenídotačníchprojektů

Zborovská 11, ].50 21' Praha 5

1 I -02- 2020
V Praze dne

Centrum pro neslyšícíanedoslýchavé pro

Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

Bc. Lenka oprchalová

ředitelka

1 I -02- 2m0

Středočeský kraj

Ing. Lubomír Yrána' MBA
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P í]oha č.1 k Ve ejnoprávní smlouvě

centrum pro neslvšícía nedosl'Íchavé pro Prahu a St edočesktíkrai, o.p.s

02636298

sociá!ní rehabiIitace

3762482

ldentiflkátor služby V še dotace 2020

1 436 000 Kč

V še dotace 2021

3762482 1 599 800 Kč

Bc. O halová

3762482

ldentifikátor služby

Název organizace:

lč:

Druh služby:

čísloslužbv:

P íslušnéustanovení 5 zákona o

sociálních službách

570

P Íslušnéustanovení5 zákona o

sociálních službách

570

lméno statutárnlho zástupce:

Podpls statutárniho zástupce:



P íloha č.2 k Ve ejnoprávní smlouvě
Evropská unie
Evropsk sociátní fond
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P edpoklad položkového čerpáníneinvstiční dotace v roce 2020

Název Icentrum pro neslyšícía nedosl' chavé pro Prahu a St edočesk' krai' o.o.s

2635294

Druh I sociální rehabilitace

číslo lg;.azqaz

Aktuallzované
pololkové čerpánÍ

dotace

1436 mo,(x) Ka

1213 m0,00 Ka

L 153 000,00 Kč

0,00 Kč

60 000,00 Kč

0,00 Kč

223 m0,00 Kč

10 m0,00 xč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

208 mo,m Kč

50 000,00 Kč

15 000,00 Kč

70 000,00 Kč

50 000'00 Kč

6 000,00 Kč

2 000'00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

Požadavek na

položkovéčerpání

dotace dle žádo'tl

2 00o 0(n,00 Kč

L777 ooo,ooKč

1 717 000,00 Kč

0,00 Kč

60 000,00 Kč

0,00 Kč

223 mo'00 l(č

10 mo,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 KČ

0,00 Kč

208 m0,00 Kč

50 000,00 Kč

15 000,00 Kč

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

6 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

Poslrytnutá dotace

1 436 000,00 Kč

2.3.

1.4.

1.1. pracovnÍ

o1.2.

2.4.

o1.3.

Bc. oprcha|ová Lenka

CETKEM

toho

Druh fl nančnÍchprost édk

cEtKovÝ oUEM NE|NVEÍÉNíCHFt'{ANčt{ÍcH PRoSTŘEDKŮ

2.1. olouhodob maletek

2.1.1. Dlouhodob nehmotn maletékdo60tls. Kč

tIs. Kč2.1.2. Dlouhodob hmotn majetek do rO

2.2. Potravlny

2.5. Jlné spot ebované nákupy

2.6.1. Eneryle
rnnlc2.6'2. Telefony, lnt rnet, poštot né, ostatní

2.6.3. NálGmné

2.6.4.PÉvnla
2.6.5. školenÍa kuny
2.6.6. opíaw a udržování

2.6.7. cestovnÍ náhrady
2.5.8. PracovnÍcl v
2.6.9. ostatní
2.6.10. Jlné

2.7. ostatní náklady

lméno statutámÍho zástupce:

Podols statutárního rártuDc.3



P íloha č.2 k Ve ejnoprávní smlouvě
EVropská unie
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P edpoklad položkového čerpáníneinvstiční dotace v roce 2021

Název or8anizace:

2636298

Druh sociální rehabilitace

čísloslužby: 3762482

Aktuallzované
položkovéčerpánÍ

dotac

l 599 800,00 Kč

1376 8{D,00 Kč

]' 316 800,00 Kč

0,00 Kč

60 000,00 Kč

0,00 Kč

223 m0,00 Kl

10 m0,0o Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

208 m0,00 Ka

50 000,00 Kč

]'5 000,00 Kč

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

6 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1'0 000,00 Kč

0,00 Kč

Požadavek na
pololkové čerpání
dotacé dle žádostl

2m0m0,00 Ka

r 777 m0,00 Ka

1 717 000,00 KČ

0,00 Kč

60 000,00 Kč

0,00 Kč

223 m0,00 Ka

10 (xD,oo Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

208 mo'00 l(č

50 000,00 Kč

15 000,00 Kč

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

6 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

Po3kytnutá dotace

1 599 800,00 Kč

Druh f, nančníchprost edk

oBJEM NElNvEsTtčNÍcHF|NANčNÍCH

OSOBN CELKEM

1.1. PracovnÍ

1.2. Dohody o pracovní činnostl
o provedenÍ práce

1.4. JlnéosobnÍ náklady

toho 2) PRoVoZttÍ t{ÁKtADY CETKEM

2.1. Dlouhodob majetek

2.1.1. Dlouhodob do 60 tls. Kč

2.1.2. do 40 tls. Kč

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. Jlné spot ebované nákupy

2.6. Služby

2.6.1.

2.6.2. ostatní

2.6.3.

2.6.4. a ekonomlcké služby

školenía kuny2.6.S.

2.6.6. opravY a udr ovánÍ

2.6.7. cestovní náhrady
oÍac. ooměr. DPP. DPČl2.6.8' Pracovnícl v p ímépéčl

2.6.9. ostatní pracovnÍcl orac. oomět. DPP. DPČ)

2.6.10. Jlné

2.7. ostatní náklady

Bc' oprchalová LenkaJméno statutárnÍho zástupce!

Podol3 statutárního zástupcel
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služeb indikátor 5 70 01

60000

služeb 670to

P íloha č'3 k Ve ejnoprávní smlouvě

Počet ričastníkrj

centrum oro neshi'šícía nedosl' chavé pro Prahu a S'

2636298

sociální rehabilitace (ambulantní a/nebo terénnífor

3762482

Název organizace;

É:
Druh službv:
ReelstračnÍčísloslulbry:

Bc. oorchalová Lenkalméno statrrtárnlho zástupie:
Podpls statutárn|ho zástt'lpce;


