
SMLOUVA C. OSV 121 170934
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem c. 108/2006
Sb., o sociálních sluŽbách

uzavřená podle $10a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (s$ 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve zněnÍ
pozdějších předpisů, a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacĺ na podporu
sociálnĺch služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch službách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

Sm!uvní strany:

Poskytovatel: Paľdubický kraj'
Komenského náměstí 125' 53211 Pardubice

lČ: 70892822
DlČ: cz7o\92L22
bankovníspojení: teskáspořitelnaa.s.
číslo tjčtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraie
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: charita Svitavy
adresa: Hřbitovní 2257, 568 02 Svitavy
lČ: 47490462
DlČ:
bankovníspojení: MoNETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 155076ô4/0600
zastoupený: řediteIkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

Glánek l.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí útelové dotace na zajištění sociálnĺch sluŽeb na Území
Pardubického kraje V roce 2021, zpťlsob stanovenĺ výše Účelové dotace i úprava otázek souvisejících.
2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou sluŽbu v souladu s ,,rozhodnutĺm Komĺse
ze dne 20. prosince 2011 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytovánĺm sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012l21lEU a dle podmínek této
smlouvy. Veřejnou sluŽbou se dle této smlouvy rozumí poskytování sociální sluŽby v rozsahu a místě
uvedeném v této smlouvě.
3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci na zajištění činností týkajících se
závazku poskytovat veřejnou sociální sluŽbu dle článku l. odst. 2 této smlouvy. Účelová dotace bude
poskytnuta z rozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na běŽné náklady související
s poskytováním základních činností sluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na zäkladě
předloŽené Žádostĺ o poskytnutí Účelové dotace. Výše Účelové dotace je určena podle článku ll. této
smlouvy a v souladu s Metodikou pro poskytování Účelových dotací na podporu sociálních sluŽeb
poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.
4) Přĺjemce se zavazuje, Że bude na Územi Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu
pečovatelská služba lD 3033490 (dle $ 40 zákona o sociálnÍch sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba
bude poskytována na adrese příjemce v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních
sluŽeb.
5) Sociální sluŽbu, uvedenou v článku l' odst. 4 této smlouvy se přÍjemce zavazuje poskytovat po
dobu účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat sociální sluŽbu v souladu se zákonem č.
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108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve zněnĺ pozdějších předpisů, sjeho prováděcími předpisy a
s dalšími obecně závaznými právními předpisy.
6) Příjemce prohlašuje, Že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmÍnky pro poskytování
sociální sluŽby dle článku l. odst.4 této smlouvy, a to vsouladu se zákonem č' 108/2006 Sb., o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně
závazný mi právn ím i před pisy.
7,) SociálnísluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:

a) Kvantitativnĺ (ldaje závislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu fedná se o B0 % příp. 95 % atd.
(dle typu sluŽby) údajů pouŽitých pro výpočet): mlnimálně 7 440 hodin přímé péče za kalendářní
rok

b) Kvantitativnĺ (ldaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových slużeb dle $48, 49, 50 a 52; neuvádí se

8) Poskytovatel prohlašuje, Že sociální sluŽba dle článku l. odst' 4 této smlouvy je realizována
v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kraje na období
2019 _ 2021 a v souladu se Sítí sociálních sluŽeb Pardubického kraje na období 2019 - 2021 .

9) Poskytovatel pečovatelské služby je povinen zajistit dostupnost sluŽby minimálně na Územĺ obcĺ, u
nichŽ garantuje dostupnost sluŽby v žádostio (lčelovou dotaci.

Clánek ll.
Výše poskytnuté účelové dotace

1) Výše poskytnuté účelové dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálnímĺ náklady, které příjemci
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy a které jsou
prokazatelně uznatelné v rámci dotačního řízení, a výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním
předmětné sociální sluŽby (zejména přumy od uŽivatelů či dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve
výši'poskytnuté zálohy dle článku ll. odst' 2 této smlouvy.
2) Učelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 4 869 000,00 Kč (slovy: čtyři miliony osm
set šedesát devět tisíc korun českých). Z této částky je minimálně 486 900,00 Kč (slovy: čtyři sta
osmdesát šest tisíc devět set korun českých) určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (včetně
zákonných odvodů).
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3) Poskytnutí úěeIové dotace na reallzaci závazku veřejné služby je vázáno na finanční
spoluúčast příiemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je
uvedena v KritériÍch financovánísociálních sluŽeb. Zävazný poměr jednotlivých zdrojů nenístanoven.
V případě' Že příjemce vykäŽe pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou
dotaci.
4) Výše účelové dotace na realizaci závazku veřejné sIuŽby v dotačním ŕizeni je konečná.
Převýší - li celkové výnosy celkové náklady služby je příjemce povinen vrátit kladný rozdil, tj.
tu ěást účelové dotace, která tvoří zisk sluŽby do 25. 1.2022 na účet uvedený v této smlouvě.
5) Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v Účetnictvĺ příjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽenífinanČního vypořádání' RočnízÚčtování
Účelové dotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnutou sluŽbu a souhrn poskytnutých
veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že úhrada stejného nákladu není
hrazena několikrát zvíce zdrojů.
6) Útelova dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujícího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté Účelové dotace po uzavření smlouvy oběma

stranami do 30. března roku, na kte1ý je dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj
do tohoto data neobdrŽí finanční prostředky ze státního rozpočtu, bude účelová dotace vyplacena
příjemci do 30 pracovních dnů ode dne přĺpsání finančních prostředků na Účet Pardubického
kraje.

b) 2. splátka je vyplácena ve výŠi40 % poskytnuté Účelové dotace do'15' července roku, na který
byla dotace poskytnuta' V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽífinanční prostředky
ze státního rozpočtu, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode dne
připsánífinančních prostředků na účet Pardubického kĘe.

7) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku lV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodněnĺ nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby dle
článku l. odst. 4 této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předloŽené náklady a výnosy neuznat. Podrobný
přehled neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytovánĺ Účetových dotacĺ na podporu
sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch sluŽbách, ve znění
pozdějŠĺch předpisŮ.
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Glánek lll.
Povinnosti příjemce

1) Příjemce dotace odpovÍdá za hospodárné a efektĺvní pouŽití dotace v souladu s účelem, na kteý
byla dotace poskytnuta a za poskytování sluŽby v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecného
hospodářského zájmu'

Příjemce se zavazuje:
a) pouŽít účelovou dotaci na úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačnĺho řizení a v souladu s
Metodikou pro poskytovánĺ (lčetových dotacĺ na podporu sociáltnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č' 108/2006 Sb. o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějšĺch předpisťl a to nejpozději do 31.
'l2.2021 a uhradit náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽení vyÚčtovánĺ.
b) při financování nákladů spojených s realizacĺ předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným
zákonem o zadáv äni veřejných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánĺ Účelové dotace,
d) označit orĺginály Účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením ,,financováno
z účelové dotace Pardubického kraje, číslo smlouvy...",
e) neposkytovat tuto účelovou dotaci jĺným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
Úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální sluŽby, nepouŽít prostředky z příspěvku
na jiné Úěely,

Q oznámit poskytovateli změnu všech identifikaěních Údajů uvedených v této smlouvě a změny ve
struktuře příjemce včetně přeměny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
g) předloŽit poskytovateli finanční vypořádání nejpozději do 25. 1. 2022 a vyúčtování účelové
dotace do 28. 2.2022,
h) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenÍ finančnĺho vypořádání na Účet
poskytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilní symbo| příjemce uvede číslo této smlouvy,
i) vést řádnou evidenci Údajů, které slouŽíjako kvantitativní ukazatele sluŽby,
j) v případě, Že je příjemce povinen mÍt zpracovaný audit dle Metodiky Pk, je povinen ho předloŽit do
31.8.2022,
k) uveřejnit na svých webových stránkách cenĺk úkonů/výši úhrad za poskytovánísociálnĺsluŽby,
l) nepřevést majetek, kteý bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončenĺ projektu
na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
zäkladé písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace;
převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele,
m) vrátit poměrnou část dotace v případě ukončení platnosti pověření výkonu sluŽby obecného
hospodářského zájmu před termínem, na který byla účelová dotace poskytnuta.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z Účelové dotace v té výši, v jaké si přĺjemce dotace uplatnĺ
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě' Že
dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané Účelové dotace vrátit.

Glánek lV.
Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální sluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zániku příjemce s likvidací v průběhu roku
2021, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociálnĺ
sluŽby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou
část dotace na účet, zněhoŽ. byla dotace vyplacena a zároveň podat finanční vypořádánĺ a vyúčtování
Účelové dotace.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb', o finančnĺ kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost čerpánĺ Účelové dotace vČ. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veškeré
originály ÚČetnÍch dokladů související s čerpáním účelové dotace. oprávněnými osobami jsou
poúerenĺ pracovníci rrÚ pr, Územní finanční orgány, Ministerstvo práce a sociálnĺch věcĺ ČR,
Ministerstvo financí ČR, Nejvyssĺ kontrolní úřad, případně dalšÍ orgány oprávněné k výkonu kontroly.
3) PřÍjemce je povinen realizovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontrolnÍm
orgánem kraje na základé kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté Účelové dotace, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Přĺjemce je povinen
písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil' o splněnĺ uloŽených opatření k nápravě v daném
termínu.
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4) Porušĺ-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
přĺjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit
poskytovateli veškeré finanční prostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacÍ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sl. o soclálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisťl (dále jen ,,Metodika"),
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtovány vůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽoväno za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona č,' 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšĺch předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Přĺ podezření na porušení rozpočtové kázné můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
Že bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel dotace neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahĄĺ
řizeni o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušenĺ rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se
stanoví v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpĺsů.
a) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finanční vypořádání vtermínu od 26. 1.2022 do 30. 1.
2022, je sankce za porušení povinnosti příjemce' tj' porušení rozpočtové kázně stanovena na 1 o/o

přijaté částky.
b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finanční vypořádání vtermínu od 31. 1.2022 do 28.2'
2022, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 10 %
přijaté částky.
c) V případě' Že příjemce dotace nepředloŽí finanční vypořádánÍ do termínu 28.2. 2022, je sankce za
poruŠenÍ povinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtové kázně stanovena na 100 % přijaté částky, a dále
bude pozastavena výplata Účelové dotace na rok2022.
d) V případě, Že příjemce dotace předloŽívyúčtování riěeIové dotace v termínu od 1. 3. 2022 do 5.
3.2022, je sankce za porušenĺ povinnosti přĺjemce, tj. porušenĺ rozpočtové kázně stanovena na 1%
přijaté částky.
e) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúčtování účelové dotace vtermínu od 6. 3. 2022do31.
3.2022, je sankce za porušenÍ povĺnnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 10 %
přijaté částky.
f) Vpřípadě, Že příjemce dotace nepředloŽí vyúčtování účelové dotace do termínu 31.3.2022, je
sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na'ĺ00 % přijaté
částky, a dále bude pozastavena výplata účelové dotace narok2022.
g) V případě, Že přÍjemce nemá označeny Účetní doklady po předloŽenĺ vypořádání nebo vyúčtování
a při následné kontrole ve smyslu Metodiky, je povinen vrátit 25 o/o přijaté částky' Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrÚ nesmazatelným způsobem označit.
h) V případě, Že příjemce dotace poruší povinnost poskytovat sociálnÍ sluŽbu pečovatelská sluŽba na
garantovaném území, je povinen vrátit poměrnou ěást přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
Územní dojezdnosti při výpočtu výše podpory. (tj. 5 - 10 %)'
i) V případě, Že přĺjemce zjistí nenaplnění kvantitativních ukazatelů k 31 . 12. 2021, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výši případné sankce a tuto částku vrátí na Účet Pk vtermínu od 1. 1' do
25. 1. 2022, poskytovatel dotace nevydá platebnĺ výměr za poruŠenĺ rozpočtové kázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výŠi sankce chybně tj. niŽší' bude mu následně vydán platebnĺ výměr na
chybějící částku. V uvedeném přĺpadě vydá poskytovatel dotace pouze platební výměr na penále'
Pokud přĺjemce stanoví výši sankce chybně tj. vyšší, nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět.
8) Při porušenívíce povĺnnostíse částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promiĺe
z částky odvodu za kaŽdý den prodlenĺ, nejvýše však do výše odvodu. Penále se poěítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázné, do dne připsání peněŽnĺch prostředků
na účet poskytovate|e. V případě porušení rozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 pĺsm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se penále
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počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit' Penále niŽší neŽ '1 000'- Kč se neuloŽí.

10) Sankční ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů sIuŽby v závislosti na mĺře
naplnění ľozpoětu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části účelové dotace,
pokud příjemce nedodrŽí kvantitativní ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 o/o při
naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o účelovou dotaci alespoň z 80 %.
Výše této poměrné lásti Účelové dotace je stanoven a na základé níŽe uvedené tabulky v závislosti na
míře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádosti o účelovou dotaci.
Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančních prostředků, tj. účelové dotace, dotací
z rozpočtů územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů atd. v porovnání
s celkovými náklady uvedenými v Žádosti o Účelovou dotaci (maximálně však 125 % spočtených
optimálních nákladů)'
Mírou naplnění kvantitativních ukazatelů se rozumícelkový počet uŽivatelů, setkání, lůŽek, obloŽnosti,
Úvazků pracovníků v přímé péči, hodiny přímé péče apod' za kalendářní rok, kteý příjemce Účelové
dotace uvede v závěrečném vyúčtování účelové dotace (případně zjištěné kontrolou) v porovnání
s Údaji uvedenýmĺ ve smlouvě o poskytnutí Účelové dotace (neziskové organizace, obchodní
společnosti, obce, příspěvkové organizace obcí apod.) nebo v podmínkách ohledně závazných
ukazatelů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje. Míra naplnění kvantitativních ukazatelů
musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotamiv Síti sluŽeb.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci,
trestnou činností a dalšĺmi objektivními událostmi obdobného charakteru).
Příjemce je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů ode dne doručení výzvy oSV KrU Pk na účet
Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

11) Sankční ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatetů, které se nevztahujĺ na míru
naplnění rozpočtu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na
získanou celkovou výši finančnĺ podpory. Jedná se o následujícÍ ustanovení zákona č. 108/2006 sb.

. odlehČovací sluŽby dle $ 44 _ pobytová forma - roční naplněnost sluŽby musí dosáhnout
alespoň 36%,
. odlehÖovací sluŽby dle $ 44 - ambulantní forma, centra denních sluŽeb d|e $ 45 a denní
stacionáře dle $ 46 - roční naplněnost sluŽby tj. počet osobohodin musí dosáhnout alespoň 25 o/o,

. Domovy dle $ 48, s 49, $ 50 _ ročnĺ obloŽnost sluŽby musĺdosáhnout alespoň 80 %,

. Chráněné bydlenídle $ 51 - ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň70 o/o,

. Krizová pomoc - pobytová forma- dle $ 60 - roční obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
30 o/o,

. Noclehárny $ 63 - ročníobloŽnost s|uŽby musí dosáhnout alespoň 50 %,

. Preventivní sluŽby dle $ 54, s 61' s 62, s 66 - roční okamŽitá kapacita sluŽby nesmÍ klesnout
pod 100%, příjemce dotace je povinen nahlásit nedodrŽení tohoto ukazatele či plánovanou
změnu okamŽité kapacity, v odůvodněných případech můŽe Pardubický kraj rozhodnout o
neudělení sankce,
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Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o rjčelovou dotaci v %

Míra

naplněnÍ

kvantitati

vních

údajů v %

>70 >60 >50 >30 >20

>80 správně správně správně správně správně správně správně správně

10 o/o správně správně správně správně správně správně správně

>60 20 o/o 15% správně správně správně správně správně správně

>50 30% 25% 20 o/o správně správně správně správně správně

>40 40 o/o 45% 50% 35 o/o správně správně správně správně

>30 60% 65% 70% 70% 50% 80% B0% 90%

B0% 85% 85 o/o 85% 90 o/o 90% 95 o/o 95%

ś20 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 o/o 100 %



odborné sociální poradenství $ 37, preventivní sluŽby dle $ 55, s 59, s 60 - ambulantní forma,
s 61' s 62 a $ 70 - počet hodin provozní doby musí být dodrŽen vsouladu s Údaji uvedenýmĺ
v Žádosti o Účelovou dotaci, sníŽení počtu hodĺn provoznĺ doby v průběhu dotačního období je
příjemce povinen nahlásit, v odůvodněných přĺpadech můŽe Pardubický kraj rozhodnout o
neudělenÍ sankce'

NedodrŽení výše uvedených ukazatelů je sankcionováno vrácením 10 % poskytnuté účelové dotace.
(Nevztahuje se na mimořádné událostĺ způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšŠí moci,
trestnou činností a dalšĺmi objektivními událostmi obdobného charakteru).
Pardubický krajje oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita počtu lůŽek u sluŽeb dle $ 57, $ 58 a s 60 _ pobytová forma klesne pod 100%
okamŽité kapacity počtu lůŽek, u sluŽeb dle $ 48, 49, 50, 52 klesne pod 95 % kapacity poötu lůŽek a u
sluŽeb dle $ 47, 51, 63 klesne pod 90 o/o kapacity počtu lůŽek' Poskytovatel pobytových sluŽeb je
povinen dodrŽet celoroční provoz počtu lůŽek ve výše uvedeném rozmezi celkového počtu.

G!ánek V.
Závěrečná ustanovení

1) Příjemce prohlaŠuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpĺsem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánÍ finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sl. o soclá/nĺch službách, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisťl, bere na vědomí všechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně
jako k p|nění závazkŮ vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazuji, Že při plněnĺ podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsánĺ poslednĺ ze smluvnĺch stran a
Účinnosti dnem jejího uveřejněnĺv registru smluv.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.2021.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, kteý neohroŽuje zájmy smluvních stran, a jsou
povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemożnit nebo ztĺŽit plnění předmětu této
smlouvy.
6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvnĺch stran'
7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu a kaŽdá
ze smluvních stran obdrŽĺ po jednom vyhotovení.
8) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění smlouvy
poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9) Smluvní strany prohlašují, że żädná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ($ 50a z.
č,' 8912012 Sb.' občanský zákoník).
1O)osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrn|ce
95/46/Es (GDPR)' nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost
subjektu Údajů.
10) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna anĺ devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
11) Právníjednání bylo projednáno na jednáníZastupitelstva Pardubického kraje dne 23. 2.2021
a schváleno usnesením zl51ĺ21'

ĺ 6. 0J, 202ĺ
dne ŕ:.ĺ.,.?:.?3V 

J
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Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace
Charita Svltavy, lD 3033490
$ 40 Pečovatelská sluŽba

Vstupní údaje: plánovaný počet hodin přímé péče, podÍl pracovníků na HPP a DPl a podíl

pracovníků na DPP (zohledňuje se, pokud je větší neŽ 5 %)

Celkové optimální náklady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovnĺky

v sociálních sluŽbách včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků

(zahrnující i sociální pracovníky) a provozních nákladů. Podíl přímé práce pracovníka v sociálních

sluŽbách je 60 %. Podíl ostatních pracovníků je 25 % na celkovém poětu pracovníků. Podíl ostatních

nákladů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovníky v sociálních sluŽbách

Počet hodin přímé péče / 0,6 = potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních sluŽbách

Potřebný fond pracovnídoby pracovníků v sociálnÍch sluŽbách l 1752 (roční pracovnífond) = počet

Úvazků pracovnĺků v sociálních sluŽbách (zaokr. na 0,05 nahoru)

Počet úvazků pracovníků v sociálních sluŽbách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní

Öinnosti*425 000116 + počet úvazků pracovníků v přĺmé péči na dohodu o provedenípráce * 3'19 000

Kč

Mzdové nákladĽ ostatnĺch pracovníků

(počet Úvazků pracovníků v sociálnĺch sluŽbách * 25175, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) - 556 000 Kč

Provoznínáklady

(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatnÍ pracovníky) - 30/70

Gelkové optimální náklady tvoří souěet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních

pracovníkti a provozních nákladů.

Koeficient územní dojezdnosti (dle poŽadavků Pk z hlediska zajištění sluŽby v konkrétnÍm územĺ)

Celkové optimální náklady se násobí koeficientem Územní dojezdnosti a to:

1,0 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péče výhradně v místě poskytování sluŽby (dle

registrace)

1,05 - v případě, Že sluŽba garantuje zajištění péče v mĺstě poskytování sluŽby a maximálně 10

dalších obcích uvedených v registru

1 ,1 - v případě, Že sluŽba garantuje zajiŠtění péče v mĺstě poskytování sluŽby a ve více neŽ 10

dalších obcích uvedených v registru

'- l: l :' !"1

obcÍ se rozumí územní celek ve smyslu $ 1 zákona ö,. 12812000 Sb., obecní zřizení, kteý je Vymezen

hranicí ÚzemÍobce. obec můŽe mÍt jedno nebo více katastrálních Území a můŽe se členit na části.
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Pro účely určení koeficientu dojezdnosti je za obec povaŽováno vŽdy celé ÚzemÍ obce, části obce

(městské části místníčásti apod') se nezohledňují. Žadatelje povinen uvádět pouze názvy obcíve
smyslu S 1 a S 27 odst. 1 zákona č. 12Bl2000 sb.

Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na '1 10 Kč/hod přímé péče

optimální varianta:

optimální varianta dotace je stanovena jako součet podílů Účelové dotace Pk (dříve MPsV) a podpory

Pk z víceletého financování (dříve grant) z celkové vyrovnávací platby.

Výpočet:

Vstupní údaje
Polet hodin přímé péče I 300
Poměr PSS na HPP a DPÖ 100%
Poměr PSS na DPP 0o/o

Koeficient dojezdnosti 1,10
Mzdové náklady na pracovníky v sociálních sluŽbách (PSS) 3 761 250 Rć,
Potřebný fond pracovnĺ doby PSS = počet hodin přĺmé péče / 0,6 15500
Počet ĺjlvazkťl PSS, zaokr. na 0,05 nahoru = potřebný fond pracovnĺ doby
PSS / ročnĺ pracovnĺ fond 1 752 B,B5

Počet (lvazkťl PSS na HPP a DPČ 8,8s
Počet ÚvazkŮ PSS na DPP 0,00
Počet (lvazkťl PSS na HPP nebo DPc * 425 000 Kč 3 761 250 Kč
Počet ÚvazkŮ PSS na DPP * 319 000 Kč 0Kč
Mzdové náklady ostatních pracovníků
pracovníků - 556 000 Kč

počet úvazků ostatních
1 640 200 Kč

Počet Úvazkťl ostatnĺch pracovnĺkŮ = počet (lvazkŮ Pss * 25n5,
zaokrouhlený na 0,05 nahoru 2,95

Provozní náklady = (mzdové náklady na PSS + mzdové náklady ostatních
pracovníků) * 30170 2314907 Kć,

optimálnĺ náklady = (mzdové náklady na PSS + mzdové náklady ostatní
pracovnÍků + provoznÍ náklady), zaokrouhleno 7 716 3s7 Rć,

Navýšení celkových optimálních nákladů o koeficĺent dojezdnosti,
zaokrouhleno na 1 000 Kč 8 488 000 KČ

Uhrady od uŽivatelů = 110* počet hodin přímé péče 1 023 000 Kč
Vyrovnávacĺ platba = navýšené celkové optimálnĺ náklady - úhrady od
uŽivatelů 7 465 000 Kč

ldeálnípodíl MPSV (60%) + grant (10%) 70%
ldeální částka MPSV + grant = VyrovnáVací platba * podíl MPSV a grant 5 225 500 Kč
ldeální částka MPSV + grant po redukci na 96,5% dle disponibilních zdrojů
a po zaokrouhlení 5 043 000 Kč

Pod ra Pk dříve 174 000 Kč
e é dotace MPsV se zohledněnĺm poŽadavku organ

podpory Pk (dřÍve grant)) 4 869 000 Kě

I


