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SMLoUVA č. osv

t21

t71o81

o poskytnutí účelovédotace v dotačnímřízenína podporu
soclálních sluŽeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociá!ních službách

uzavřená podle $1 0a zákona ě,. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, ve znění
pozdějŠíchpředpisů, podle části páté (s$ 159 - 170) zäkonač,.5oot2oo4 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu
Metodikou pro poskytovánĺ účetovýchdotacĺ na podporu
sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb' o sociátnĺch stuŽbách, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl,

s

Smluvní stľany:

Poskytovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
lČ:
70892822
DlČ:
cz7o8g2822
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
čísloúčtu:
164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
xŘżovłrxA handicap centrum, o.p.s.
adresa:
Arnošta z Pardubic 2605, 53o 02 Pardubice
lČ:
22690069
DlČ:
bankovní spojení: teská spořitelna a.s.
čÍsloÚčtu:
336946'1329/0800
zastoupený:
ditelem
(dále jen ,,příjemce") na

Glánek l.
Předmět smlouvy

'1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí
účelovédotace na zajiŠtěnísociálních sluŽeb na ÚzemÍ
Pardubického kraje V roce 2021, zpŮsob stanovení výše Účelové dótace i úprava otäzeksouvisejících.
2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou sluŽbu v souladu s ,,rozhodnutím Komise
ze dne 20' prosince 2011 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státnĺ
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2o12tž1lEu 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 činnostĺtýkajícíchse
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 činnostísluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na základě
předloŽené Žádostĺ o poskytnutí účelovédotace. Výše Účelovédotace je urlena
iodle Článku ll. této
smlouvy a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotací ńa podporu sociálních sluŽeb
poskytovaných podle zákona č. 'l08/2006 Sb., ve znění pozđějšíchpředpisů.
4) Příjemce se zavazuje, Že bude na územíPardubického kiaje poskytovat sociální sluŽbu soc!ální
rehabilitace' ID 1739400 (dle $ 70 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba bude
poskytována na adrese příjemce v souladu s údaji uvedenými v iegistru 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.
108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, sjeho prováděcími předpisy a
s dalšímiobecně závaznými právními předpisy'

6) Příjemce prohlašuje, Že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmÍnky pro poskytování
sociální sluŽby dle článku l. odst.4 této smlouvy, a to vsouladu se zákonem č.'108/2006 Sb', o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějŠíchpředpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšímiobecně
záv azný mi právn Ími před pisy.

Z) Sociální sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu (obecně: zachování
provozní doby uvedené v Žádosti o Účelovou dotaci, minĺmálně B0 % počtu Úvazků pracovníků v
přímé péčizahrnutéhodo výpočtu, oboje po dobu celého roku):
a) Kvantitativnĺ Údaje závislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu: zachovat minimálně 1,94

úvazkůpracovníkúv přímépéčiv prriměru po dobu celého ľoku a zachovat pľovozní dobu
uvedenou v žádosti o účelovoudotaci po dobu celého roku
b) Kvantitativnĺ údaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu:
c) Kapacita pobytových služeb dle $4B, 49, 50 a 52:

B) 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 Sítísociálních sluŽeb Pardubického kraje na období 2019 - 2021'

clánek lI.
Výše poskytnuté účelovédotace

1) VýŠeposkytnuté Účelové dotace se stanoví jako rozdĺl mezi optimálnĺmi náklady, které příjemci
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy a které jsou
prokazatelně uznatelné v rámci dotačníhořízení, a výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním
předmětné sociální sluŽby (zejména příjmy od uŽivatelů či dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve
výši'poskytnutézálohy dle článku ll. odst. 2 této smlouvy.
2) Učelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 1 264 000,_ Kč (slovy; jeden milion dvě sta

šedesátčtyři tĺsícekorunčeských).Ztétočástkyjeminimálně
126400,_Kč(slovy: jednostodvacet
šest tisíc čtyři sta korun českých) určeno na platy, mzdy ajejich navýŠení(včetně zákonných odvodů).
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 'ĺ, která je nedílnou soutástí této smlouvy.
3) Poskytnutí účelovédotace na realizaci závazku veřejné sluŽby je vázáno na finanční
spoluúčastpříjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je
uvedena v Kritérĺíchfinancovánísociálních sluŽeb. Závazný poměr jednotlivých zdrojů nenístanoven.
V přĺpadě, Že příjemce vykáże pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou
dotaci.

4) Výše úěelovédotace na realizaci závazku veřejné sluŽby v dotaěnĺm řizeni je konečná.
Převýší- li celkové výnosy celkové náklady služby je příjemce povinen vrátit kladný rozdí!, tj.

tu část Úěelové dotace, která tvořĺ zisk slużby do 25. 1. 2022 na účetuvedený v této smlouvě.
5) Příslušnénáklady a výnosy musí být vytičtovány, uhrazeny a promítnuty v ričetnictvípřĺjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽenífinančního vypořádání. Ročnízúčtovánĺ
účelovédotace 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) Účelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujícího harmonogramu:
1' splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté účelovédotace po uzavření smlouvy oběma
stranami do 30. března roku, na který je dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj
do tohoto data neobdrŽí finančníprostředky ze státního rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena
příjemci do 30 pracovních dnů ode dne připsání finančníchprostředků na účetPardubického

a)

b)

kraje.

2' splátka je vyplácena ve výši40 % poskytnuté Účeĺovédotace do 15. července roku, na který
byla dotace poskytnuta. V případě' Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽí finančníprostředky
ze státního rozpočtu, bude účelovádotace vyplacena přÍjemci do 30 pracovních dnů ode dne
připsání finančníchprostředků na účetPardubického kraje'

7) Poskytovatel je oprávněn při finančníkontrole dle článku ĺV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytovánÍm sociálnĺ 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 poskytování ťlčelovýchdotacÍ na podporu
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sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006

pozdějšÍch předpisťl'

Sl. o

sociátnĺch stužbách, ve zněnĺ

Clánek !ll.
Povinnosti př'ljemce

1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽĺtĺdotace v souladu s Účelem, na kteý
byla dotace poskytnuta a za poskytování sluŽby v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecnéhó

hospodářského zájmu.
Příjemce se zavazuje:
a) pouŽít Účelovou dotaci na Úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačnĺhořízenía vsouladu s
Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociátnĺch stužeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺchpředpisťl a to nejpozději do 3í.
'l2.2021a uhradit náklady vzniklé v tomto období nejpozdeji do dne předlóŽení vyÚčtovaní.
b) při financování nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným
zákonem o zadávání veřejných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpáníÚčelové dotace,
d) označĺtoriginály Účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením ,,financováno
z Účelové dotace Pardubického kraje, ěíslo smlouvy.'.",
e) neposkytovat tuto Účelovou dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
Úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální sluŽby, nepouŽít prostředky z příspěvku
na jiné účely,
f) oznámit poskytovateli změnu všech identifikačních 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 finančnívypořádání nejpozději do 25. 'l. 2022 a vyÚčtování účelové

dotace do 28.2.2022,
h) případné nevyčerpanéprostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenífinančního vypořádání na účet
poskytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede čÍslotéto smlouvy,
i) vést řádnou evidenci údajů,které slouŽíjako kvantitativní ukazatele sluŽby,
1] v qrĺ99!e, Že je příjemce povinen mĺt zpracovaný audit dle Metodiky Pk, je povinen ho předloŽit do
31. 8. 2022,
k) uveřejnit na svých webových stránkách ceník Úkonů/výši úhrad za poskytování sociální sluŽby'
l) nepřevést majetek, ktený bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončenĺpro1ektu
na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy' V odůvodněných přÍpadech můŽe poskytovatôl na

zäkladě písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízenéhó z dotace;
převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozĺm písemným souhlasem poskytovatele,
m) vrátit poměrnou část dotace v případě ukončenĺplatnosti pověření výkonu sluŽbý obecného
hospodářského zájmu před termínem, na který byla Útelová dotace poskytnuta.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z ričeĺovédotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
gdpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z pŕidanéhodnoty. V případě, Že
dodatečně uplatníodpočetDPH, je povinen uplatněnou část čerpanéúěelovédotace úrátĺt'

clánek lV.

Kontrola, sankce

1) V přÍpadě rozhodnutí o zrušeníregistrace příslušnésociální sluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zániku prĺjemce ď likvidacĺ v průběhu roku
2021, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončeníposkytování sociální
je uveden v rozhodnutí o zrušeníregistrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou
9l'uzoy' který
část dotace na účet,z něhož byla dotace vyplacena a zároveň podat finančńĺvypôraoaní a vyr]ÖtovánÍ
Účelové dotace.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32oĺ2oo1 Sb., o finančníkontrole, ve zněnÍ
pozdějŠíchpředpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost čerpánĺúčelovédotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnÍmu orgánu kraje véŠkeré

originály účetnĺchdokladů souvisejícĺs Čerpáním účelovédotace. oprávněnými oso'bami jsou
pověření pracovníci- KrU PK, územní finančníorgány, Ministerstvo práce a sôciálních vecĺ ćR,
Ministerstvo financí lR, Nejvyššíkontrolní úřad, přípádnb oalsĺ orgány oprávněné k výkonu kontroly.
3) Příjemce je povinen realizovat případná nápravná opatření, Řterá mu budou uloŽena kontrolním
orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpáníposkytnuté ričelovédotace, a to v termínu,
rozsahu a kvalĺtě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem' Příjemce je povĺnen
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písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě v daném

termínu.

4) Poruší-lipříjemce některou z

povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musĺ mít písemnou formu a musí býĺ prokazatelně doručena
příjemci. Výpovědní doba činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujíóím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena.'Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě oo łs dnů povĺnen vrátit
poskytovateli veškeré finančníprostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytovánĺ Ĺlčelových dotacĺ na podporu sociálnĺch s'tužeb poskytovaných podń
zákona č' 108/2006 Sb. o soclĺálnĺchsluŽbách, ve zněnĺ pozdějgĺch předpisťl'(dáte' jen ,,nlletoaixa,s,
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtoványvůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona ć,. 25}t2Ooo sb., o rozpočtových
pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj
1e opravnen ráslt
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovenĺ $ 22 uvedeného zákona'
6) Při podezření na porušenírozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohleđněna v případě,
Že bude odvod uloŽen'
7) Poskytovatel dotace neprodleně po zjištěníporušení některého ustanovení této smlouvy zahĄí
řízení o odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušenírozpočtov'e
käzně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č. 250t2ooo Sb., o rozpočtových prävidlech
Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušenírozpoÖtové kázně se
stanoví v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 250l20oo Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpoÖtů, ve zněnÍ pozdějŠíchpředpisů.
a) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 26. 1.2022 do 30. 1.
2022, je sankce za porušenípovinnostĺ příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena na 1 %o
přijaté tástky.
b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí finančnívypořádání vtermínu od 31. 1.2022 do 28' 2.
2022, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 10 o/o
přijaté částky.

c) V případě, Že příjemce dotace nepředloŽí finančnívypořádání do termínu 28.2' 2o22,je sankce za

porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenÍrozpočtovékázné stanovena na 100 % přijaté částky, a dále
bude pozastavena výplata účeĺové
dotace na rok 2022.
d) V případě, Že příjemce dotace předloŽívyúčtováníúčelovédotace v termínu od 1. 3. 2022 do 5'
3.2022, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 1%o
přijaté částky.
e) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúčtováníÚčelové dotace vtermínu od 6.3. 2022do31.
3.2022, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtovékázně stanovena na 1O %
přijaté částky.

f) Vpřípadě, Že

příjemce dotace nepředloŽí vyÚčtování Účelovédotace do termínu 31.3.2022, je
sankce za porušenípovinnosti příjemce, tj. porušenírozpočtové kázně stanovena na'100 % přijaÍe
částky, a dále bude pozastavena výplata účelovédotace narok2022.
g) V případě, Že příjemce nemá označeny účetnídoklady po předloŽení vypořádání nebo vyúčtování
a přĺ následné kontrole ve.smyslu Metodiky, je povinen vrátit 25 % přijaté částky' Příjemce jě povinen
doklady po upozorněnÍ KrÚ nesmazatelným způsobem označit.
h) V případě, Že příjemce dotace porušípovinnost poskytovat sociální sluŽbu pečovatelská sluŽba na
garantovaném území,je povinen vrátit poměrnou část přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
Územní dojezdnostĺ při výpočtu výše podpory (tj' 5 _ 10 %).
i) V případě, Že příjemce zjistí nenaplnění kvantĺtativních ukazatelů k 31 . 12' 2021, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výši případné sankce a tuto částku vrátí na účetPk vtermínu od 1. 1' do
25. 1' 2022, poskytovatel dotace nevydá platební výměr za poruŠenírozpočtovékázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výši sankce chybně tj. niŽší,bude mu následně vydán platební výměr na
chybějícíčástku. V uvedeném případě vydá poskytovatel dotace pouze platebńí výměr na penále.
Pokud příjemce stanoví výši sankce chybně tj. vyšší,nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět.

8) Př! poruŠenívícepovinnostíse částky jednotlivých odvodů sčítají,nejvýše však do výše peněŽních

prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtovékázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 'ĺ promile
z Öástky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počĺtáode dne
následujícího po dni, kdy doŠlok porušenĺ rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na účetposkytovatele. V případě poruŠenírozpočtové kázně podle $ 22 odst.2 písm. b) zákona č.

4

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnÍchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů se penále
počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl přĺjemce odvod na záŘlade'platebního vymeru
uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000,_ Kč se neuloŽí.

10) Sankění ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů služby v závislosti na míře
naplnění ľozpočtu.Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace,
pokud přĺjemce nedodrŽí kvantitativnÍ ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň zBO % př:i

naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o úČelovoudotaci alespoň zBO %.
Výše této poměrné části Účelové dotace je stanovena na základě níŽe uvedené tabulky v závislosti na
míře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádostĺo účelovou dotaci.
Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančníchprostředků, tj. účelovédotace, dotacĺ
z rozpočtůúzemně samosprávných celků' příjmů od klientů, sponzorskýón oarů atd. v porovnání
s celkovými nák|ady uvedenými v Žádosti o Účelovou dotaci (maximálně však 125 % spočtených
optĺmálníchnákladů)'
Mírou naplnění kvantitativních ukazatelů se rozumícelkový počet uŽivatelů, setkání, lůŽek, obloŽnosti,
úvazkůpracovníků vpřimé péči'hodiny přímé péčeapod. za kalendářní rok, kteý příjemce r1čelové
dotace uvede v závěrečném vyúčtovánĺÚčelové dotace (případně zjištěné tonľoloů; v porovnání
s Údaji uvedenými ve smlouvě o poskytnutí Účelovédôtace (neziskové organĺzace, obchodní
společnosti' obce, příspěvkové organizace obcí apod.) nebo v podmínkách ónĺeone závazných
ukazatelů pro příspěvkové organizace Pardubĺckéhokraje. Míra naplněnĺ kvantitativních ukazatelů
musí být zároveřl v souladu se stanovenými hodnotami v Síti sluŽeb.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastroÍami, zásahem vyššímoci,
trestnou činnostía dalšímiobjektivními událostmi obdobného charakteru).
Příjemce je povinen vrátit finančníprostředky do 't5 dnů ode dne doručenívýzvy oSV KrÚ Pk na Účet
Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.
Míra naplnění rozpoČtu uvedeného v Žádostĺ o Účelovou dotaci v
Míra
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správně

správně
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100
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o/o

o/o
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í1) Sankčníustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů, které se nevztahují na míľu
naplnění rozpoětu. Uvedené ukazatele je přÍjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na

zĺskanou celkovou výšifinančnÍpodpory'Jedná se o následujícĺustanovenízákona č. 108/2006 Sb.
odlehčovacísluŽby dle $ 44 - pobytová forma _ ročnínaplněnost sluŽby musí dosáhnout
alespoň 36%,
odlehčovacísluŽby dle $ 44 - ambulantnÍ forma, centra denních sluŽeb dle 45 a denní
$
stacionáře dle $ 46 - ročnínaplněnost sluŽby tj. počet osobohodin musí dosáhnout alěspo řl25 o/o,
Domovy dle $ 48, s 49, $ 50 - ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 80 7o,
Chráněné bydlenídle $ 51 _ ročníobloŽnost sluŽby musídosáhnout alespoň 70 %,
.Krizová pomoc - pobytová forma- dle $ 60 - ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
o/o,

'
o

'
o
'30
.
'

Noclehárny $ 63

-

ročníobloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 50

%,

Preventivní sluŽby dle $ 54 , s 61, s 62, s 66 - ročníokamŽitá 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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a

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 uvedenými
v Žádosti o Účelovou dotaci, sníŽenÍ počtu hodin provozní doby v průběhu dotačnŕho období je
příjemce povinen nahlásit, v odůvodněných případech můŽe Pardubický kraj rozhodnout o
neudělení sankce'

NedodrŽení výše uvedených ukazatelů je sankcionováno vrácením 10 % poskytnuté účelovédotace.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyššímoci,
trestnou činnostía dalŠímiobjektivnímĺ událostmi obdobného charakteru).
Pardubický krajje oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části účelovédotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita poětu lůŽek u sluŽeb dle $ 57, $ 58 a s 60 pobytová forma klesne pod 1ooł.
okamŽité kapacity počtu lůŽek, u sluŽeb dle $ 48, 49, 50, 52 klesne pođss % kapacity počtu lůŽek a u
sluŽeb dle $ 47, 51, 63 klesne pod 90 7o kapacity počtu lůŽek. Poskytovatel pobyiových sluŽeb je
povinen dodrŽet celoročníprovoz poětu lůŽek ve výše uvedeném rozmezí celkového počtu.

-

Gláner V.
Závěreć,ná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančníchprostředků dle této smlouvy, a io včetně
Metodiky pro poskytovánĺ ťlčelovýchdotacĺ na podporu sociálnĺch stuŽeb poskyiovaných podte
zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějŠĺchpředpisťł, beŕe navědońĺvsácrlny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plněnĺ, stejné

jako k plnění závazkťl vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazuji, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančnÍch prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.'
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední że smluvnich stran a
účinnostidnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. ,l2.2021.
5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohroŽuje zĄmy smluvních stran, a jsou
povinny zdrŽet se jakékoliv činnosti, která by moh|a znemoŽnit nebo ztízit plnění předmětu'této
smlouvy.

6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody

obou smluvních stran.

7) Smlouva

je sepsána ve dvou

vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu

a

każdá

ze smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
8) Smluvnístrany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uvôře.;něnĺ smlouvy
poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní Údaj uveden přímo do registrú
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněnÍ.
9) Smluvnístrany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství($ 50a z'
č,. 8912012 Sb., občanský zákoník).
10) osobní údaje příjemce je Pardubický
oprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016ĺ679 o ochraně ĺyźĺcrycnosob v
souvislosti se zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zruŠenísměrnice
95/46/Es (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost

ką

subjektu Údajů'

11) Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-|i smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku'
12) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického k raje dne 23.2.2021 a

schváleno usnesením zl51 ĺ21

V Pardubicích

1

7. 03.

Dr. Martin Netolický, Ph. D
hejtman Pardubického kraje
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Příloha č' 1 ke smlouvě č. oSV/21l710B1:
Postup stanovení výŠedotace

xŘlŽovnrxA handicap centľum, o.F.S., sociátnĺ rehabititace,

tD 17394oo

Výpočet obecně:
Vstupnĺ Údaj: (lvazky pracovnĺkťlv přĺmé péči

Celkové optimálnĺ náklady na sluŽbu tvořĺ součet mzdových nákladťl na jednotlivé pracovnĺky v přímé

péčidle profesĺ; mzdových nákladŮ ostatnĺch pracovnĺkťl a provoznĺch nákladťl' Podĺl ostatních
pracovnĺkťl je 20 % na celkovém počtu pracovnĺkŮ' Podĺl ostatnĺch nákladťl je 20 % na celkových
nákladech.

Mzdové náklady:
(Počet úvazkťl pracovnĺkťl v sociálnĺch sluŽbách na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu o pracovní
činnosti x 425 000 Kč) + (Počet (lvazkťl sociálnĺch pracovnĺkŮ na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu
o pracovnĺ činnosti x 556 000 Kč)
Mzdové n áklady ostatn ĺch pracovnĺ kťl :
(počet úvazkťlpracovnĺkťl v sociálnĺch sluŽbách a sociálních pracovnĺkťl na hlavnĺ pracovnĺ poměr či
dohodu o pracovnĺ činnosti x 20/80, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 556 000 Kč
Provoznĺ náklady:
(Mzdové náklady + mzdové náklady ostatnĺch pracovnĺkťl) x 20/80
Celkové optimálnĺ náklady tvořĺ součet mzdových nákladŮ, mzdových nákladŮ ostatnĺch pracovnĺkŮ a
provoznĺch nákladŮ.
Vyrovnávacĺ platba

je spočtena z celkových optimálnĺch nákladťl odečtením(lhrad od uživatelů a

(lhrad od zdravotnĺch pojišťoven, jsou-li u dané služby uvaŽovány.

optimálnĺ varianta dotace je stanovena jako součet podĺlu účelovédotace
vĺceletéhofinancovánĺ na celkové vyrovnávacĺ platbě.

Pk

a podĺlu podpory Pk z

Redukovaná varianta dotace je stanovena ve výši 96,5% optimálnĺ varianty dotace.

Konečná výŠedotace je stanovena jako rozdĺl redukované varianty dotace a přidělené podpory z
vĺceletéhofinancovánĺ pro rok 2021, přĺpadně dále upravena v souladu s požadavkem organizace.
konkrétně
vstupnĺ (ldaje:
poÖet úvazkůpracovníkův sociálních sluŽbách na HPP nebo

DPČ

1,925

počet Úvazků sociálních pracovnĺkůna HPP nebo DPČ

výpočet
mzdové náklady pracovníkův soc. sl' na HPP a DPČ
mzdové náklady soc. pracovníků na HPP a DPl
mzdlvé náklady pracovnĺkůpřímépéěe ceIkem
počet úvazkůpracovníků v soc' sluŽbách

a

soc. pracovnĺkůna HPP a DPČ

podíl ostatních pracovníků
přepočtený Úvazek ostatních pracovníků(zaokrouhleno na 0,05)
mzdové nákIady ostatních pracovníků
mzdové náklady celkem
podíl provozních nákladů

0,5

818 125
278 000
1 096

í25

2,425
0,25
0,65
361 400
1 457 525

0,250000
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provozní náklady
celkové optimální náklady

364 38í
1 822 000

hrady od uŽĺvatelů
Zdravotní pojišt'ovny

0o/o

0%

í platba

podíl finacování Pk

1 822 000

účelová dotace
podílfinancová nĺ Pk - programová dotace
ldeální podíl financování Pk
_

60%
20o/o

optimální vari anta fi n a ncován í sl užby
redukovaná vari anta fÍna ncován ĺ s l užby
částka dotace z vĺceletéhofinancovánĺ
konečná částka dotace
PoŽadavek organizace:

1 306 000

ĺ 457

80%
600

1 406 584

'ĺ43 000

I 263 584

Kč

Konečná výše dotace
ie_z_a9!19uhlena a případně upravena v souladu s požadavkem
organizace na ěástku 1 264 000 Kč.
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