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Středočesl<ý kraj

Veřejnoprávní smlouva
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činnostípodle zákona

č.l08/2006 Sb' o sociálních sluŽbách ve znění pozdějšíchpředpisů' zajišťujícíchpomoc a podporu osobám

za úěelem sociálnílro začleněnínebo prevence sociálnílro vyloučení,

na rok 2020
evidenčníčíslosmlouvy poskýovatele:

s-l144/SOCl2020
(dále jen ,rSmlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ7O89I095

Bankovní spojení: Komerění banka

Čísloúčtu: 115-8521400217l0l00

(dále jen,oposkytovatel")

il

název příjemce: Domov seniorůMšeno, příspěvková organuace

se sídlem: Boleslavská45I,277 35 Mšeno u Mělníka
Zastoupené: Mgr. et Bc. Blankou Dvorščíkovou'MBA, ředitelkou

IČ: 8659535l

Bankovní spoje
Čísloúčtu:
ČísloúčtuzÍizov a

(dále jen ,,příjem

Smluvní strany uzavíraji na zák|adě zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů,vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejentaké,,rozpočtovápravidla"),podle zákonač,.50012004

Sb., správního řádu' usnesení Zastupitelstva kraje č.075-22l2020lZK ze dne 27. 1 2020, na zák|adě

zákonného zmocnění dle zákona č.l08/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů tuto

Smlouvu na období roku 2020 (od l. ledna 2020 do 3l. prosince2020) takto:
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Středoč eský kraj

I

rr. pŘnovrĚr smr,ouvY

Předmětem Smlouvy je zajiš tění  financováni a pouŽití  poskýnutých finanč ní ch prostředků
k zajiš tění  sluŽby obecné ho hospodářské ho zájmu' na poskytování  sociální  sluŽby, tedy č innosti
nebo souboru č inností  podle zákona č . l08/2006 Sb., o sociální ch sluŽbách, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dále jen ,,zákon o sociální ch sluŽbách")' 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 spádov é  inemí  pro obč any Středoč eské ho kraj e) na rok 2O2O v rozsahu základnich
č inností  sluŽby a v souladu se,,Střednědobým plánem rozvoje sociální ch sluŽeb ve Středoč eské m
kraji na období  2020 _ 2022" v souladu s platnou Sí tí  sociální ch sluŽeb ve Středoč eské m kraji.
Nejedná se o návazné  sluŽby, napří klad sluŽby volnoč asové ho charakteru pro danou cí lovou
skupinu (kulturní , sportovní  a společ enské  aktivity), sluŽby sociální ho podnikání  majicicharakter
Živnosti, nebo jiné  obdobné  sluŽby.

2. Na dotaci/pří spěvek na poskyování  sociální  sluŽby (dále jen 
',dotaci") není  právní  nárok.

Výš e ú ěelové  dotaceje koneč ná.

3. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskýnout pří jemci jednorázovou ú č elovou neinvestič ní
dotaci ve výš i 13 818 500 Kč  (slovy třináct milionů  osm set osmnáct tisí c pět set korun č eských)
pro ýš e uvedený ú č el.

4' Dotace bude poskytnuta bezhotovostně ve dvou splátkách na ú č et pří jemce, který je uveden
v č lánku I. První  splátka ve výš i 60 % celkové  dotace bude vyplacena na ú ěet poskytovatele uvedený
výš e do 30 dnů  od oboustranné ho podpisu té to Smlouvy, druhá splátka bude vyplacena v termí nu
do 31.7.2020 ve výš i 40 % celkové  dotace. Tyto lhů ty mohou být posunuty sohledem
na disponibilní  prostředky Ze státní  dotace, které  poskytovatel obdrž i ze strany MPSV.
Výš e uvedené  lhů ty jsou orientač ní .

5. Dotace je veřejnou finanč ní  podporou v souladu s uzavřenou Smlouvou o pověření  k poskytování
sluŽby obecné ho hospodářské ho zájmu ě. S-0174/soC/2020. Dotace je, jako jeden z veřejných
zdrojů , souč ást vyrovnávací  platby na zajiš tění  poskytování  sluŽeb obecné ho hospodářské ho zájmu.

6. Dotace bude poskytnuta v souladu s podmí nkami té to Smlouvy a podmí nkami obsaž enými
v následují cí ch dokumentech pro poskytování  dotací  stanovenými v,,Metodice dotač ní ho ří zení
Středoč eské ho kraje na rok 2O2O* (dále jen ,,Metodika SK") a ,,Metodice Ministerstv a práce a
sociální ch věcí  pro poskytování  dotací  ze státní ho rozpoč tu krajů m a Hlavní mu městu Praze,. (d,ále
jen ,,Metodika MPSV"), na základé  podmí nek urč ených v,,Pravidlech dotač ní ho Í izení
Středoč eské ho kraje na rok 2o2O* (dále jen ,,Pravidla"), v souladu s ,,Vyhláš ení m dotač ní ho ří zení
Středoč eské ho kraje na rok 2020* (dále jen ,'Vyhláš ení ") a v souladu se ,,Střednědobým plánem
rozvoje sociální ch služ eb vStředoč eské m kraji na období  2O2O _2022*, (dále jen,, podmí nky
dotace").
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5tředoč eský kraj

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

SK a Vyhláš ení m) a souhlasí  s nimi.

ilI. PDUŽITÍ  DOTACE

1. Dotace je ú č elově vázána výhradně na poskytování  sociální ch sluŽeb pří jemce v rozsahu platné

registrace vydané  dle $ 78 zákonao sociální ch sluŽbách pří sluš ným správní m orgánem podle zákona

o sociální ch sluŽbách.

2. Pří jemce bude poskytovat sociální  sluŽbu ve spádové m Útzemí  Středoč eské ho kraje (popř. mimo

toto spádové  ú zemí  pro obč any Středoč eské ho kraje) v souladu Se zákonem

o sociální ch služ bách, s jeho prováděcí mi předpisy a s dalš í mi obecně závaznými právní mi

předpisy:

Druh služ by
IdentiÍ ilcí tor

služ by
Výš e dotace

Ztoho č ástka
urč ená na mzdy,

platy a jejich
navýš ení

Poč et jednotek
(lů ž ka/přepoč t

ené  ú vazky
v pffmé  pé č i)

Z toho: poč et

lů ž rk pro osoby
s problé movým

chování m

Denní stacionáře 2L37177 324 000,00 Kč 0'- Kč I,01 0

Sociálně aktivizač ní
služ by pro seniory a

osoby se zdravotní m
postiž ení m

2759388 256 000,00 Kč 0,- Kč 0,59 0

Peč ovatelská služ ba 8363329 422 500,00 Kč 0,- Kč 1,52 0

Domovy pro seniory 9822078 Iz 81'6 000,00 Kč 0.- Kč 83 0

3. Poskytovatel poskýuje sociální  sluŽbu vlastní m jmé nem, na vlastní  ú č et a na vlastní  odpovědnost.

4. Kompenzač ní  mechanizmus a parametry pro výpoěet, kontrolu a přezkoumání  výš e ú č elové  dotace

je stanoven v Pravidlech a Metodice SK.

5. Úč elu dotace musí  byt dosaž eno ve lhů tě uvedené  v podané  Žádosti o dotaci na poskýování

sociální ch služ eb na rok 2020 pro kaŽdou sluŽbu zvláš ť , nejpozději vš ak do 3l.12.2020.

6. IJznatelným nákladem je náklad, který splňuje vš echny ní Že uvedené  podmí nky:

a) vznikl v období  realizace sluŽby' tj. ve lhů tě uvedené  v podané  Žádosti o dotaci nejpozději vš ak

do 31. 12.2020,
b) byl pří jemcem uhrazen nejpozději do 20. L 2021,

c) byl vynaloŽen v souladu s ú č elovým urč ení m dle č lánku I. 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 .32012001 Sb.. ve zněni pozdějš í ch předpisů .
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Středoč esl<ý l<raj

Pří jemce dotace je povinen ěerpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou
definovány v č ásti II' Metodiky SK.

Iv. PRÁVA A PovINNoSTI PŘÍ JEMCE

1. Pří jemce dotace je povinen splnit ú č el dotace uvedený v č lánku II. odstavce l. té to Smlouvy.

2' Pří jemce dotace odpoví dá za hospodárné , efektivní  a ú č elné  použ ití  dotace.

3. Pří jemce dotace je povinen dotaci zrozpoětu Středoč eské ho kraje použ it pouze naú hradu
uznatelných nákladilvýdajů , které  jsou deť rnovány v č ásti II. Metodiky SK, v rozsahu základní ch
č inností , stanovené m pro pří sluš ný druh sociální  sluŽby zákonem o sociální ch sluŽbách a ve lhů tě
uvedené  v č lánku III. odstavce 5. té to Smlouvy. Dotace zrozpoč tu Středoč eské ho kraje nesmí  byt
použ ita na zajiš tění  fakultativní ch č inností  (s 35 odstavec 4 zákona o sociální ch sluŽbách).

V pří padě nedodrŽení  té to povinnosti pří jemcem odpovidáza odvod za poruš ení  rozpoč tové kázně
ve výš i neoprávněně pouŽitých peněŽní ch prostředků ' tj. výš i pouŽitých peněž ní ch prostředků
v rozponr s podmí nkami dotace.

4. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen postupovat v souladu s ú daji uvedenými v Žádosti
ě. N2020l354 (dále jen ,,Žádost") popří padě v souladu s ú daji schválenými odborem sociální ch
věcí , týkají cí ch se nepodstatnýchnálež itostí  Žádosti a dodrž et skuteč nosti mají cí  vliv na poskytování
sociální ch sluŽeb, které jsou uvedeny v té to Žádosti a které jsou pro rok 2020 podpořeny.

5. Pří jemce dotace je povinen č erpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladrVvydajů , které  jsou
definovány v č ásti II. Metodiky SK.

6. Pří jemce dotace je povinen vé st přidělenou dotaci v ú č etnictví  odděleně na kaŽdou sluŽbu zvláš ť
a vé st ú č etnictví  v souladu se zákonem č :.563ll99l Sb.' o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů .
Pří jemce dotace je povinen jednotlivé  originály ú č etní ch dokladů  oznaěit tak' aby by|o zÍ ejmé , ž e
se jedná o náklad/výdaj hrazený na základě té to Smlouvy. 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.

V pří padě nedodrž ení  té to povinnosti pří jemcem odpoví dá odvod zatoto poruš ení  rozpoč tové  kázné
ve výš i 0,05 yo až 2 %o 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 kzávaŽnosti
poruš ení  a jeho vlivu na dodrŽení  ú ěelu dotace'

7. V pří padě rozhodnutí  o zruš ení  registrace pří sluš né  sociální  sluŽby podle $ 82 odstavce 3' zákona
o sociální ch sluŽbách v pruběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, je pří jemce dotace povinen
do 30 kalendářní ch dnů  ode dne ukonč ení  poskytování  sociální  sluŽby, kterýje uveden v rozhodnutí
o zruš ení  registrace, vrátit v tomté Ž roce vyplacenou a nevyěerpanou poměrnou č ást dotace na ú č et,
zněhož  byla dotace vyplacena. Ve stejné m termí nu je nutné  předloŽit pravdivé , řádné  a věasné
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finanění  vypořádání  poskytnuté  dotace v souladu s vyhláš kou ě. 36712015 Sb., kterou se stanovi

zásaďy a lhů ty finanění ho vypořádání  vztahů  se státní m rozpoč tem, státní mi finanč ní mi aktivy a

Národní m fondem (vyhláš ka o finanění m vypořádání )'

V pří padě' Že pří jemce dotace nevrátí  poskýnuté  finanč ní  prostředky ve stanovené  lhů tě, zahájí

poskýovatel dotace dalš í  kroky k vymáhání  těchto prostředků . odvod za poruš ení  rozpoč tové kázně

se vyměří  ve výš i zadtŽovaných peněŽní ch prostředků .

8. V pří padě vstupu do likvidace je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace, které  nebyly

do data vstupu do likvidace pouŽity na ú č el dotace, a to do 30 dnů  od vstupu do likvidace' nejpozději

vš ak do 20. l.2O2l, na ú č et poskytovate|e, z něhoŽ byla dotace vyplacena, a ve stejné m termí nu

předloŽit vyú č tování  dotace v rozsahu, jakje výš e uvedeno.

9. V pří padě přeměny právnické /fyzické  osoby pří jemce je pří jemce povinen vyž ádat si souhlas

spřevodem práv a povinností  zté to smlouvy vdostateč né m předstihu od poskýovatele (kraje).

V pří padě nesouhlasu poskýovatele je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace,

které  nebyly do data platnosti přeměny pouŽity na ú č el dotace, a to do 30 dnů  od přeměny, na ú č et

poskytovatele, a ve stejné m termí nu předloŽit vyú č tování  dotace, jak je výš e uvedeno.

10. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou č innosť stejný výdaj

nedocházelo k duplicitní mu č erpání  finanč ní ch prostředků  zvice zdrojů  za stejným ú ěelem.

11.Pří jemce dotace je povinen pí semně informovat poskýovatele dotace d. Středoč eský kraj -
tj. odbor sociální ch věcí  prostřednictví m pří lohy č . 1 Metodiky Středoč eské ho kraje _ ,,Hláš ení

Zmé n" o následují  cich změnách ú dajů  uváděných v Žádosti, a to nejpozději do 15 pracovní ch dnů

ode dne, kdy tato změna nastala:

- zmé nabankovní ho ú č tu pří jemce dotace,

- změna vsouvislosti se změnou (změna rozhodnutí  o registraci) mají cí  vliv na výš i dotace,

zejmé nazmé nakapacity, ěi zruš ení  registrace sociální  sluŽby, změna dostupnosti služ by atd.,

- přeměna právnické  osoby, a to do 15 pracovní ch dnů  ode dne' kdy k přeměně právnické  osoby

doš lo,

- vstup právnické  osoby do likvidace, a to do 15 pracovní ch dnů  ode dne vstupu do likvidace,

- změna názvtlposkýovatele,
- změna statutární ho zástupce,

- změna, kdy na lů ž ku pro osoby s problé movým chování m je poskytována sluŽba osobě, která

nesplňuje krité ria stanovená pro tato lů Žka v č ásti II. č lánku 4. Pravidel DŘ.

Ví ce informací  je uvedeno v Metodice SK.

V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se považ ují  povinností  uvedené  v tomto odstavci

1l, jako mé ně závaŽné  poruš ení  rozpoč tové  kázně. Pří jemce je povinen za poruš ení  těchto

povinností  uhradit poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kž rzné  odpoví dají ci 0,05 Y,

aŽ 5%o za kaŽdé  poruš ení  povinnosti pro kaŽdou sluŽbu zvlráš ť . Při stanovení  výš e odvodu se

přihlé dne kzávaž nosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrž ení  ú ěelu dotace.
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l2.Y pří padě změny rozpoč tu dotace sociální  sluŽby dle př' č . 1 té to Smlouvy, kdy poskytovatel
přesouvá finanč ní  prostředky uvnitř kapitoly rozpoč tu sluŽby, je pří jemce dotace povinen pí semně
informovat poskytovatele dotace tj' Středoč eský kraj o změně rozpoč tu sociální  služ by nejpozději
do l5 pracovní ch dnů  ode dne, kdy tato změna nastala, nejpozději vš ak do 3|. |2. 2020. K tomuto
poskýovatel vyuŽije pří lohu č . 1 Smlouvy.

l3. V pří padě'Že pří jemce dotace poŽaduje přesunout finanč ní  prostředky mezi jednotlivými kapitolami
rozpoč tu dotace sluŽby' musí  o tuto změnu rozpoč tu dotace pož ádat poskytovatele dotace, tj'
Středoč eský kraj prostřednictví m pří lohy č . l Metodiky SK a doruč it změnu nejpozději
do 30. 1l. 2020. Tato ž ádost bude poslé ze předloŽena ke schválení  Radě Středoěeské ho kraje
v nejbliŽš í m moŽné m termí nu. Po projednání  Radou Středoč eské ho kraje bude pří jemce dotace
vyrozuměn o schválení  č i zamitnutí  změny. Do doby rozhodnutí  Rady nesmí  pří jemce prostředky
přesunout' Nedodrž ení  tohoto postupu je poruš ení m smluvní ch podmí nek.

14. Přesun finanč ní ch prostředků ' který je uvedeny v odstavcí ch 12. nebo l3. je moŽný pouze v rámci
jedné  sluŽby' Přesun finanč ní ch prostředků  není  mož ný mezi jednotlivými sluŽbami pří jemce
dotace' takový přesun bude klasifikovánjako poruš ení  rozpoč tové  kázně.

l5.Pří jemce dotace je povinen poskýovateli dotace oznámit do 15 pracovní ch dnů  svů j zánik,
transformaci a slouč ení  prostřednictví m pří lohy č . l Metodiky SK _ ,,Hláš ení  Zmé n". Souěasně je
povinen přednostně vypořádat podle pokynů  poskytovatele dotace vztahy s krajským rozpoč tem
týkajicí  se dotace.

16. Pří jemce dotace je povinen na Žádost poskýovatele dotace bezodkladně pí semně poskytnout
poŽadované  doplňují cí  informace souvisejí cí  s poskytovanými sociální mi sluŽbami, na něŽ je
č erpána dotace. V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se povaŽuje tato povinnost, která
trvá dé le než  75 dní  od prokazatelné ho doruč ení  Žádosti poskytovatele na doplňují cí  informace
pří jemci, jako mé ně závaŽné  poruš ení  rozpoětové  kázné . Pří jemce je povinen za poruš ení  té to
povinnosti uhradit poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně odpoví dají cí  výš i
0,05 yo za kaŽdý započ ,atý měsí c z jiŽ poskynutých finanění ch prostředků  na jednotlivou služ bu
zvláš ť , které  se poruš ení  týká, aŽ do doby, neŽ pří jemce splní  svou povinnost vů ěi poskytovateli
uvedenou v tomto č lánku.

17. Pří jemce dotace je povinen řádně uchovávat veš keré  dokumenty souvisejí cí  s poskytování m sociální
sluŽby a prokazují cí  č erpání  poskytnuté  dotace na sociální  služ bu podobu 10 let odukonč ení
financováni na zák|adě té to Smlouvy a to způ sobem, který je v souladu s platnými právní mi
předpisy Č eské  republiky. V pří padě nedodrž ení  té to povinnosti mů Že dojí t k vyměření  odvodu za
poruš ení  rozpoč tové  kázně ů  do výš e neprokázaných výdajů  na č erpání  dotace dle podmí nek
dotace.

18' Pří jemce dotace je povinen prové st pravdivé , řádné  a vč asné  finanč ní  vypořádání  poskýnuté  dotace'
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Finanč ní  vypořádání  poskytnuté  dotace zpracuje pří jemce dotace za období  týkají cí  se celé ho roku,

nejpozději k 31. prosinci roku, na kteqý je dotace poskytnuta, vč etně zahrnutí  souvisejí cí ch

nákladů /výdajů , které  budou proplaceny do 20. ledna roku následují cí ho po rocet nakterý byla

dotace poskytnuta.l

Pří jemce dotace předloŽí  v souladu podmí nkami dotace finanč ní  vypořádání  do 20. L 2021vč etně.

Do 20. 1. 202I musí  byt vráceny (tj. i připsány) i pří padné  vratky dotací

na ú č et: l 1 5-8521 400217 l0l00.

Vratku dotace je nutno zas|atzakaž dou jednotlivou sluŽbu zvláš ť .

Finanč ní  vypořádání  bude předloŽeno Středoč eské mu kraji, jehož  prostřednictví m byla dotace

vyplacena.

Podkladem pro finanč ní  vypořádání  dotaceje:

o formulář pro vypořádáni ú č elové  neinvestič ní  dotace,

o č estné  prohláš ení  k finanč ní mu vypořádání '

o tabulka PoloŽkové ho č erpání  neinvestič ní  dotace na sociální  sluŽbu - na podporu sociální ch

sluŽeb dle zák. č . 108/2006 Sb., o sociální ch sluŽbách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , pro rok

2020 - Středoč eský kraj

o tabulku nákladů  a výnosů  (zdrojů ) sluŽby,

o pří p' dalš í  dokumenty uvedené  na webových stránkách kraje.

Vš echny tyto dokumenty jsou dostupné  ke staŽení  na webových stránkách kraje v sekci: SOCIÁLNÍ
OBLAST.

Zpracovaný podklad pro finanění  vypořádání  dotace bude podepsán statutární m zástupcem pří jemce

dotace, nebo jí m pověřenou osobou.

Finanč ní  vypořádání  dotace na tiskopisech doruč í  pří jemce dotace pí semně na podatelnu Krajské ho

ú řadu SK, Zborovská 11, l50 21 Praha 5, popř. elektronicky datovou zprávou nejpozději

do 20. I.202l (finanč ní  vypořádání  skrze email nebude akceptováno).

V pří padě pří spěvkových organizací  města a obcí  je nutné  finanč ní  vypořádání  podat skrze své ho

zÍ izovate\e. Pří padné  vrácené  finanč ní  prostředky musí  byt zas|ány také  do z0. l. 202I s|<tze uč rct

zÍ izovate|e.

Při nedodrŽení  uvedených povinností  se posfupuje podle pří sluš ných ustanovení  zákona

o rozpoč tových pravidlech. Bez řádné ho finanč ní ho vypořádání  dotace v předepsané m termí nu

nemusí  b;it subjektu v následují cí m roce uvolněny prostředky dotace na poskýování  sociální ch

sluŽeb.

1 $ 3 odstavec l) zákona č ,.56311991 Sb., o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů .
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19. Pokud pří jemci dotace byla v roce 2O2O přidělena na základě té to Smlouvy, dotace ve výš i
3 mil. Kč  a ví ce při souč tu dotací  na jednotlivé  sociální  sluŽby, předloŽí  do 3l . srpna 2O2l
poskýovateli dotace 1 originální  v;itisk zprávy auditora' ověření  musí  byt provedeno auditorem
nebo auditorskou společ ností  schválenou Komorou auditorů  Č eské  republiky.

20. ověření  bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 ověřovací  zakázky, které  nejsou
audity ani prověrkami historických finanč ní ch informací . Předmět ověření  a obsah zprávy auditora
je detailněji popsán v č ásti IX' Metodiky SK.

V pří padě, Že pří jemce dotace nedodá zprávu auditora ve stanovené m termí nu, mů Že b;ft tato
skuteč nost dů vodem pro neposkýnutí  dotace v následují cí m období '

2l. Pří jemce dotace je povinen v souladu se zákonem č . 32Ol2OOl Sb., o finanč ní  kontrole a v souladu
s dalš í mi právní mi předpisy Č eské  republiky umoŽnit výkon kontroly vš ech dokladů  vztahují cí ch
se k posk1tnuté  dotaci zrozpoětu Středoč eské ho kraje nazákladě 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 0,05 Yo až  lOO %o

z poskytnutých peněŽní ch prostředků ' a to na základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoěeské ho
kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  qýš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrŽení
ú č elu dotace.

22.Ptí jemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření , která mu byla ulož ena na základě
prováděných kontrol, a to v poŽadované m termí nu, rozsahu a kvalitě a v souladu s $ 18 zákona
č .3201200l Sb., o finanč ní  kontrole, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a informovat o splnění
nápravných opatření  toho, kdo tato nápravná opatření  ulož il.

23 . Pří j emce není  oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  z té to
Smlouvy třetí  osobě.

24.PÍ ijemce je veřejným/dotovanýmzadavatelem a je povinen postupovat při výběru dodavatelů  zboŽi
a sluŽeb k financování  nákladů  spojených s realizací  předmětu té to dotač ní  smlouvy v souladu
se zákonem č . 13412016 o zadávání  veřejných zakázek,ve znění  pozdějš í ch předpisů .

25.Y pí semné m styku s poskýovatelem je pří jemce povinen uvádět evidenč ní  č í slo smlouvy
poskytovatele, uvedené  na straně l ' té to Smlouvy, nž aev akce a výš i poskytnuté  dotace
poskýovatelem. Pří jemce je povinen při peněŽní ch operací ch podle té to Smlouvy ve vztahu
k poskytovate|ivŽdy uvádět jako variabilní  a specifický symboly shodné  symboly jako u pří chozí ch
plateb - splátky dotace ze strany poskytovatele.

26. Poskyovatel dotace a pří jemce dotace se dohodli, Že 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 l5 dnů  od jeho doruč ení  pří jemci dotace. odmí tnout podpis mů Že 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
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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. odvod za poruš ení  rozpoětové kázně mů Že

být vyměřen ve výš i 0,05 %o aŽ 100 % z poskynutých peněŽní ch prostředků , a to na základé

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

kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace.

27.PÍ í jemce dotace je povinen pravidelně sledovat webové  stránky Středoč eské ho kraje:

https://www.kr-stredoceskv.c/web/socialni-oblast, kde budou zveřejněny podstatné  a doplňují cí

informace k ěerpání  ť rnanění ch prostředků .

v. PRÁVA A PovINNosTI PoSKYTOVATELE

1. Při kontrole dodrŽování  podmí nek č erpání  dotace z rozpoč tu Středoěeské ho kraje a uplatnění  sankcí

při neoprávněné m pouŽití  nebo zadrŽení  dotace se postupuje zejmé na podle zákonač . 320/200l Sb.'

o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole),

zákona ě.25512012 Sb', ve znění  pozdějš í ch předpisů  azákona ě. 25012000 Sb., o rozpoč tových

pravidlech a podle $ 101a odstavce 6. zákona o sociální ch sluŽbách.

2. o u|oŽení  odvodu a penále za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti

Krajský ú řad Středoč eské ho kraje, který také  urč í  výš i odvodu s přihlé dnutí mk závaŽnosti poruš ení

rozpoětové  kazně ajeho vlivu na dodrŽení  ú ěelu dotace.

3. Pokud poskytovatel zjistí , ž e pří jemce nesplnil nebo nesplní  některou z podmí nek vyplývají cí ch

z podmí nek dotace, je oprávněn zahěi1it potřebné  kroky vedoucí  ke zjiš tění , zda doš lo k poruš ení

rozpoč tové  kázně ve smyslu zákona č ).25012000 Sb.' č i k poruš ení  jiných podmí nek pro poskytnutí

dotace. odvod za poruš ení  rozpoětové  kázné  mů Že bý vyměřen ve výš i 0,05 oÁ až  100 %

z poskýnutých peněž ní ch prostředků , a to na zá|<ladě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoěeské ho

kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  qýš e odvodu kzávaž nosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrŽení

ú č elu dotace.

4. Vznikne-li při uvolňování  splátek dotace ěi v pruběhu kalendářní ho roku podezření  na poruš ení

rozpoč tové  kázně ve smyslu zákona o rozpoč toqých pravidlech č i podmí nkami dotace, je

poskýovatel dotace oprávněn pří jemci dotace pozastavit poskýnutí  dalš í  splátky dotace. Tato

skuteč nost bude pří jemci dotace oznámena dopisem vedoucí ho odboru sociální ch věcí  KÚSK, a to

neprodleně po vzniku podezření  na poruš ení  rozpoč tové  kázně. V pří padě, Že Žadatel vyvrátí

podezření  poruš ení  rozpoětové  kázné , budou pozastavené  splátky dotace Žadateli následně

uvolněny.

5. V pří padě, ž e kontrolní  orgán zjistí  v prů běhu kontroly, Že pří jemce neoprávněně použ il finanč ní

prostředky v rozporu s podmí nkami dotace, je pří jemce dotace povinen vrátit tyto finanč ní

prostředky, které  neoprávněně použ il, do rozpoč tu Středoč eské ho kraje dle zákona o rozpoětových

pravidlech' Neplnění  povinností  stanovených podmí nkami dotace mů Že mí tza následek vyřazení

ze Sí tě sociální ch služ eb ve Středoč eské m kraji'
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ve výpoč tu dotace, se poskytovatel dotace a pří jemce dotace dohodli, ž e se má za to, Že jde

o poruš ení  rozpoč tové  kázně na straně pří jemce dotace. odvod za poruš ení  rozpoč tové kázně mů Že

být vyměřen ve výš i 0,05 %o aŽ 100 % z poskýnutých 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

kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace.

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

https://www.kr-stredocesky.c/web/socialni-oblast. kde budou zveřejněny podstatné  a doplňují cí

informace k č erpání  finanč ní ch prostředků .

v. PRÁVA A PovINNoSTI PosKYTovATELE

l. Při kontrole dodrŽování  podmí nek č erpání  dotace zrozpoětuStředoč eské ho kraje a uplatnění  sankcí

při neoprávněné m použ ití  nebo zadrŽení  dotace se postupuje zejmé na podle zákonač . 320/2001 Sb.'

o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanění  kontrole),

zákona č ,. z55l2}Iz Sb., ve zněni pozdějš í ch předpisů  azákona ě.25012000 Sb', o rozpoětových

pravidlech a podle $ 101a odstavce 6. zákona o sociální ch sluŽbách.

2. o uloŽení  odvodu a penále za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti

Krajský ú řad Středoč eské ho kraje, který také  urč í  výš i odvodu s přihlé dnutí mkzávaŽnosti poruš ení

rozpoč tové  ké rzné  a jeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace.

3. Pokud poskýovatel zjistí ' Že pří jemce nesplnil nebo nesplní  některou z podmí nek vyplývají cí ch

z podmí nek dotace, je oprávněn zahájit potřebné  kroky vedoucí  ke zjiš tění , zda doš lo k poruš ení

rozpoětové  ké zněve smyslu zákonač .25012000 Sb., č i k poruš ení  jiných podmí nek pro poskytnutí

dotace. odvod za poruš ení  rozpoětové  kázně mů Že b;ft vyměřen ve výš i 0,05 oÁ aŽ l00 %

z poskýnutých peněŽní ch prostředků , a to na zák|adě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho

kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  ýš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrž ení

ú č elu dotace.

4. Vznikne-li při uvolňování  splátek dotace č i v prů běhu kalendářní ho roku podezření  na poruš ení

rozpoč tové  kazně ve smyslu zákona o rozpoč toých pravidlech č i podmí nkami dotace' je

poskytovatel dotace oprávněn pří jemci dotace pozastavit poskýnutí  dalš í  splátky dotace. Tato

skuteč nost bude pří jemci dotace oznámenadopisem vedoucí ho odboru sociální ch věcí  KÚSK, a to

neprodleně po vzniku podezření  na poruš ení  rozpoč tové  kž tzné . V pří padě, ž e ž adatel vyvrátí

podezření  poruš ení  rozpoč tové  kázné , budou pozastavené  splátky dotace Žadateli následně

uvolněny.

5. V pří padě' Že kontrolní  orgán zjistí  v prů běhu kontroly, ž e pří jemce neoprávněně pouŽil finanč ní

prostředky v rozponr s podmí nkami dotace' je pří jemce dotace povinen vrátit tyto ť rnanč ní

prostředky, které  neoprávněně použ il, do rozpoětu Středoěeské ho kraje dle zákonao rozpoč tových

pravidlech' Neplnění  povinností  stanovených podmí nkami dotace mů Že mí tza následek vyřazení

ze Sí tě sociální ch sluŽeb ve Středoč eské m kraji.
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6. Zaprodlení  s odvodem za poruš ení  rozpoč tové kázněje pří jemce povinen zaplatit penále ve výš i
1 promile z č ,ástky odvodu za kaž dý den prodlení , nejvýš e vš ak do výš e stanovené ho odvodu.
o uloŽení  odvodu a penále za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti
Krajský ú řad Středoč eské ho kraje'

7 ' Prominutí  nebo č ásteč né  prominutí  povinnosti odvodu a penále mů Že z dů vodu hodných zvláš tní ho
zřetele povolit orgán Středoč eské ho kraje, který o poskýnutí  peněŽní ch prostředků  rozhodl,
tj. Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje nebo Rada Středoč eské ho kraje, a to na záklaďě Žádosti
pří jemce.

vI. zÁvĚnnč NÁ usrnNovENÍ

1. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, znichž  poskytovatel obdrŽí  2 stejnopisy
a pří jemce 1 stejnopis.

2. Tuto Smlouvu je moŽno měnit pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma
smluvní mi stranami, vzestupně ěí slovanými a výslovně prohláš enýmiza dodatky té to Smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti pozdějš í m datem podpisu oprávněné ho zástupce které koliv
ze smluvní ch stran. Pokud se na Smlouvu váahuje povinnost uveřejnění  dle zákona č :.340l20l5 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nabývá Smlouva ú č innosti nejdří ve dnem
uveřejnění  v registru smluv. Poskytovatel na sebe přejí má povinnost stanovenou zákonem
ě.34012015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , týkají ci se zveřejnění
Smlouvy v registru smluv. Pří jemce souhlasí  se zveřejnění m své ho názv'l, sí dla, výš e, ú č elu a
podmí nek poskytnuté  dotace.

4. Smluvní  strany se dále dohodly, ž e práva a povinnosti, vč etně poskýnutých prostředků  na č innost
uvedenou v č lánku II. a III. od 1. ledna 2020 do té to chví le neupravené , se ří dí  vš emi ustanovení mi
té to Smlouvy.

5. Poruš í -li pří jemce některou z povinností , která je uvedena v té to Smlouvě' je poskyovatel oprávněn
tuto Smloul'u vypovědět. Výpověď musí  mí t pí semnou formu a musí  b;ft prokazatelně doruč ena
pří jemci. Výpovědní  doba č iní  l měsí c a poč í ná běŽet první m dnem měsí ce následují cí ho po měsí ci,
kdy byla pří jemci výpověď prokazatelně doruč ena. Po uplynutí  výpovědní  doby je pří jemce povinen
ve lhů tě do 15 dnů  vrátit poskýovateli poměrnou č ást finanč ní ch prostředků , které  nebyly použ ity
na ú č el dotace na ú č et, zněhož  byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné  lhů tě předloŽit
poskytovateli finanč ní  vypořádání  dotace. Rozhodným okamž ikem vrácení  ť rnanč ní ch prostředků
dotace zpětnaú č et poskytovatele je den jejich připsání  na ú č et poskýovatele. Poskytovatel je rovněŽ
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět' poruš í -li pří jemce zvláš ť  hrubým způ sobem povinnosti
vyplývají cí  mu z té to Smlouvy. Výpovědní  doba v tomto pří padě č iní  l0 dnů , a běž í  od následují cí ho
dne po doruč ení  výpovědi. Za zvláš ť  hrubé  poruš ení  se povaŽuje poruš ení  povinností  uvedených
v č lánku IV. té to Smlouvy o dotaci, ataké  při jaké mkoliv neú č elové m pouŽití  prostředků  zdotace

odbor sociální ch věcí  Zborovská 81/11 l50 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz ID keebyyf
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Středočeský kraj

příjemcem v rozponr s podmínkami dotace. Poskytovatel můžetuto Smlouvu vypovědět i v případě

vstupu příjemce do insolvence. Neoznámení vstupu příjemce do insolvence poskytovateli je také

zvlášťhrubým porušenímtétoSmlouvy. Příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit

do třiceti dnůod zveřejnění vyhlášky o zahájeni insolvenčniho Ťizenív insolvenčnímrejstříku, Že

bylo na jeho osobu zahájeno insolvenčnířizení. Příjemce je povinen do třiceti dnůod zahájeni

insolvenčního řízenípředloŽit poskytovateli vyúčtovánídotace, aby bylo zÍejmé,jaképrostředky

nebyly do data zahájení insolvenčníhořízenípouŽity na účeldotace. Dnem vyhlášeníúpadku nebo

hrozícíhoúpadku na příjemce se stávají všechny prostředky dotace, kterénebyly do data vstupu

do insolvence pouŽity na účeldotace, splatnými na účetposkytovatele.

6. obě smluvní strany prohlašují, Že se s celou Smlouvou před jejím podpisem seznámily a žeSmlouva

byla sepsána na základě pravdivých skutečností,na základě jejich svobodnéaváŽné vůle, prosté

omylu a nebyla sepsána v tísni' ani za nápadně nevýhodných podmínek.

7 . o uzavÍeníSmlouvy o dotaci na zajištěnísociálních služeb na rok 2020 rozhodlo Zastupitelstvo kraje

na svém zasedáni dne 27 .L2O20 usnesením č.075-22l2020lZK a v případě tohoto právního úkonu

Středoěeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v $ 23 zákona ě. 12912000 Sb., o krajích,

ve znění pozdějŠíchpředpisů, nezbytné k jeho platnosti.

8. Návrh Smlouvy o dotaci na zajištěnísociálních sluŽeb na rok 2020 byl schválen orgánem územního

samosprávného celku na svém zasedáni usnesením č.812612020 ze dne 5.2.2020 (pouze v případě

uzavření Smlouvy s městem, obcí nebo příspěvkovou organizací obce čiměsta).

9. Nedílnou souěástí této Smlouvy je příloha č.I upravený rozpočetdle přidělených finančních
prostředků uvedenýchve Smlouvě, ato pro kaŽdou sluŽbu zvlášť.

2 t -n- 2fr0
Y Prazean. ....9..!..:!.1-.2. !i.9V Praze dne .

Příjemce: Pos

Domov seniorůMšeno, příspěvková

Mgr. et. Bc.

MBA
ředitelka organizace

Mgr. Aneta Heřmanová, Dis.
radní pro oblast sociálních věcí

o

odbor sociálních věcí Zborovská 81/l 1 150 2l Praha 5 www.kr-stredocesky.cz ID keebyyf
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Aktuallzované
poloŽkov čorpánÍ

dotaco

324 000

258 000

256 000

0

0

2 000

66 000

0

0

0

0

2 000

0

5 000

17 000

15 000

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

42 004

Požadavek na poloŽkov
ěerpánl dotace dlo ádostl

324 000

258 000

256 000

0

0

2 000

66 000

0

0

0

0

2 000

0

5 000

17 000

í5 000
'I 000

0

0

0

1 000

0

0

n

n

il

42 000

V še dotace
poskytnutá

St edočesk m kra|em
na základ Smloury

324 000

Domov senior Mšeno, p íspěvková organizace

86595351

denní stacioná e

2137177

Druh flnančníchprost edk

cELKoVÝ oBJEM NElNvEsnčNÍcH F]NANČNÍCHPRoSTŘEDKÚ

toho CELKEM

1.1. Pracovní smloutly
L,2. o člnnostl
1.3. o J

1.4. JlnéosobnÍ náklady

z iotro z) PRoVozNí NÁKuDY CELKEM

2.L.

2.1.1. Dlouhodob nehmotn ma|ďek do 60tls. Kč

2.1.2. Dlouhodob hmotn ma|etek do 40 tls. Kč

2.2. Potravlny
2.3. Kancelá sltépot eby
2.4. Pohonné hmoty

2.5. Jlné spot ebované nákupy

2.6.

2.6.1. EneGle
2.6.2. TelefonY, lnterne! poštovné, ostatní spo|e

2.6.3. Ná|emné

2,6,4.PrávnÍ a ekonomlcké sluŽby

2.6.5. školenÍa kunv
2.6.6.oprawaudr ovánÍ

2.6.7. cestovní náhrady
2.6.8. Pracovnícl v
2.6.9. ogtatní
2.6.10. Jlné

2.7.

2.8. ostatnÍ náklady

Název organizace:

lČ:

Druh službY:

Registračníčísloslužby:

PoloŽkové čerpáni rozpočtu sociáIni sluŽby -

Jméno statutárního zástupce:

Podpis statutárního zástupce:

denní stacioná e

P .č.1a

Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková,MBA, editelka organizace



Aktuallzovan
poloŽkov čerpání

dotace

256 000

19í 500

1 83 000

0

8 500

0

64 500

0

0

0

n

í 900

U

22 000

5 600

5 000

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

Požadavek na poloŽkov
čerpánl dotaco dle žádostl

398 500

191 500

1 83 000

0

8 500

0

207 000

0

0
n

n

'10 000

0

70 000

52 000

51 000

I 000

0

0

0

0

0

0

0

75 000

V še dotace
poskytnutá

st edoče3k m kra|om
na základě Smlouvy

256 000

Název

lČ: 865953s1

Druh sociálně aktivizačníslužby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Registračníčíslo 2759388

Druh finančníchprogt edk

OBIEM FI

z CELKEM

1.1. Pracovní

1.2. Dohody o pracovní člnnostl

1.3. o provedení

1.4. JlnéosoDnl naxlaoy

z to o7'PRovoŽŇrNÁrnDY CELKEM

2.L.

2.1,1. Dlouhodob do 60 tls. Kč

2.t.2. Dlouhodob hmotn majetek do 40 tls. Kč

2.2.

2.3. Kancelá sképot eby

Pohonnéhmoty

2.5. nákupy

2.5. S]užby

2.6.L,

2.6.2. lnternet, ostatní

2.6.3.

2.6.4. Právní a ekonomlcké slulby
2.6.5. školenía kuny
2.6.6. opraw a udrÍování

2.6.7. c, stovní náhrady
oéčl(mlmo orac. ooměr, DPP' DPČ|2.6.8. PÍacovnícl v

2.6.9. ostatnÍ pracovnícl (mlmo prac. poměr, DPP, DPČ)

2.6.10. Jlné
2.7. Odplsy

P .č.1b

PoloŽkové čerpánírozpočtu sociálni sluŽby -

Jméno statutárního zástupce:

Podpis statutárního zástupce

sociálně aktivizačnísluŽby pro seniory a

osoby se zdravotnim postiŽením

Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková,MBA, editelka organizace

I



Aktuallzovan
položkov čerpánl

dotace

422 500

373 000

370 000

0

0

3 000

49 500

0

0

0

0

2 000

14 000

5 500

8 000

5 000

1 000

0

0

1 000

1 000

20 000

Požadavek na položkov
čerpánl dotace dle Žádostl

443 000

390 000

387 000

0

0

3 000

53 000

0

0

0

0

2 000

14 000

I 000

8 000

5 000

1 000

0

0

1 000

I 000

0

il

0

0

0

20 000

v šo dotaco
posMnutá

st odoěesk m kralem
na základě SmIouvy

422 s00

Domov seniorri Mšeno' p íspěvková organizace

85s95351

pečovatelská sluŽba

8363329

Druh fi nančníchprostÍedk

ffix rlrunnčnÍcxPRoSTŘEDKŮ

CETKEM

1.1. Pracovní smlouvy

1.2. o
1.3. Dohody o provedenÍ práce

1.4. Jlné náklady

toho CELKEM

2.1,

2.1.1. Dlouhodob do 60 tl9. Kč

2.1.2. do 40 tls. Kč

2.2. Pot avlny
2.3,

2.4. Pohonné hmoty
2,5.

2.6. Služby

2.6.1. Ener8le

2.6.2. Telefonv' lnternet, poštovnéostatní spoje

2.6.3. NáJemné

2.6.4' Právnl a ekonomlcké slulby
2.6.5. školenÍa kuny
2.6.6. opravY a udržování
2.6.7. cestovní náhrady

2.6.8. PracovníCl v
2.6.9. ostatnÍ

2.6.10. Jlné
2.7. Odplsy

2.8.

Název orBanizace:

IC:

Druh služby:

Registračníčísloslužby:

P .č.1c

PoloŽkové čerpáni rozpočtu sociální služby -

Jméno statutárního zástupce:

Podpis statutárního zástupce:

pečovatelská sluŽba

Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková,MBA, editelka organizace



Aktuallzovan
položkov čerpánl

dotace

12 816 000

í0 8í6 000

'10 646 000

20 000

0

'150 000

2 000 000

0

0

0

0

60 000

í0 000

300 000

780 000

450 000

20 000

0

0

50 000

1 50 000

0

0

10 000

1 00 000

0

850 000

Požadavek na poloŽkov
čerpánl dotace dle žádostl

í2 8í6 000

í0816 000

1 0 646 000

20 000

0

1 50 000

2 000 000

0

0

0

0

60 000

10 000

300 000

780 000

450 000

20 000

0

0

50 000

1 50 000

0

0

10 000

1 00 000

0

850 000

V še dotace
poskytnutá

St edočesk m kra|em
na ákladě Smlouvy

í28í6 000

Domov senior Mšeno, p íspěvková organizace

8659s3s1
domovy pro seniory

9822078

Druh fl nančníchprost edkri

cEtKovY oBJEM NElNVEsTlcNlcH FlNANcNlcH PRoSTŘEDKÚ
l toho 1) osoBNí NÁKLADY CELKEM

1.1. Pracovní smlourry

1.2. o činnostl
1.3. Dohody o provedenÍ práce

1.4.

CEIKEM
2.!.

z.t.t. nehmotn ma'etek do 60 tls. Kč
2.1.2. Dlouhodob hmotn maletek do /to tls. íč

2.2.

2.3.

2.4. Pohonnéhmoty
2.5.

2.6. Služby

2.5.1. Energle

2'6.2. Telefonn lnternet, poštovné, ostatní spo|e
2.6.3. Ná|emné

2.6.4. Právní a ekonomlcké služby
2.6.5. školenía kuny
2.6.6. a udr ovánÍ

2.6.7. cestovní náhrady
2.6.8. PracovnÍcl v
2.6.9. ostatnÍ
2.6.10. Jlné

2.7.

2.8. ostatní náklady

Název organizace:

lČ:

Druh službv:

Registračníčísloslužby:

P 'č.ld

Položkovéčerpánírozpočtu sociálni sluŽby - domovy pro seniory

Jméno statutárního zástupce:
Podpis statutárního zástupce

Mgr. et. Bc. Blanka Dvorščíková,MBA, editelka organizace


