
SMLOUVA C. OSV/1 7 t20339
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu

sociáIních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách

uzavŕená podle $10a zákonač,.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté (ss 'ĺ59 - 170) zákona č,.50012004 Sb', správní řád, ve znění
pozdějŠích předpisů, a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ Ĺlčelových dotacĺ na podporu
sociálních sluŽeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o soclálních službách, ve znění
pozdějšĺch předpisŮ,

Smluvní stľany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubice

tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
lČ: 70892822
DlČ: Cz70892822
bankovníspojení: Ceskáspořitelnaa.s.
číslo účtu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příiemce: Základni škola a Praktická škola SVITANI, o.p.s
adresa: Komenského 432,530 03 Pardubice 3
tel/fax: 466 049 911
lČ: 25916092
DlČ:
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo Účtu: 36134561/0100
zastoupený: Mgr. Miluší Horskou, ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

Gláner l.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí Účelové dotace na zajiŠtění sociálních sluŽeb na Území
Pardubického kraje V roce 2017, zpťlsob stanovení výŠe účelové dotace i úprava otázek souvisejících.
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 unĺe na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012ĺ21lEU a dle podmínek této
smlouvy. Veřejnou slużbou 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. UÖelová 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 základé
předloŽené Žádosti 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 znění pozdějších předpisů.
4) Příjemce se zavazuje, Že bude na území Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu osobní
asistence lD 7509221 (dle $ 39 zákona o sociálních sluŽbách)' Uvedená sociální sluŽba bude
poskytována v zaŕízeních příjemce na adrese Stavbařů 304, Pardubice, ostřeŠanská 25, Pardubice,
Komenského 432, Pardubice' Plk. B. Kohouta 9'14, Vysoké Mýto a v přirozeném prostředí uŽivatelů.
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5) Sociální sluŽbu, uvedenou v článku l' odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat po
dobu Účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat socĺální sluŽbu v souladu se zákonem č.
10812006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho 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 předpĺsy a s dalŠími obecně
závaznými právn ímĺ před pisy.

/ Sociální sluŽba dle článku l. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:
a) Kvantitativní Údaje závislé na celkové míře naplněnĺ rozpočtu: minimálně 24 000 hodin přĺmé

péće za kalendářní rok ( jedná se o 80 % údaje pouŽitého pro výpočet)
b) Kvantitativní Ĺldaje nezávislé na celkové míře naplněnĺ rozpočtu: nejsou
c) Kapacita pobytových služeb dle $48, 49, 50 a 52: neuvádĺ se

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
2016 _2018 a s prioritamiAkčního plánu na rok2017.

článek lI.
Výše poskytnuté účelové dotace

1) Výše poskytnuté Účelové dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálními náklady, které přĺjemcĺ
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy a které jsou
prokazatelně uznatelné v rámci dotačního ŕízení, a výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním
předmětné sociální sluŽby (zejména přljmy od użivatelů či dotace z jiných zdroJů), maximálně však ve
výšĺ'poskytnuté zálohy dle článku ll. odst' 5 této smlouvy.
2) Učelová dotace se poskytuje v celkové maximální výŠi 4 260 000 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě
šedesát tisíc korun českých). Z této částky je minimálně 426 000 Kě (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc
korun českých) určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Účelová dotace je stanovena dle
následuj ícího výpočtu :

Vstupní Údaje: plánovaný počet hodin přímé péče, poměr pracovníků na hlavní pracovní poměr nebo
dohodu o pracovní Činnosti a pracovníků na dohodu o provedení práce (zohledňuje se, pokud je větŠí
neŽ 5 %)

Celkové optimální náklady na sluŽbu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v přímé
péči dle profesí včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníkŮ a
provozních nákladů. Podíl přímé práce pracovníka je 75 o/o. Podíl ostatních pracovníkŮ je 20 o/o na
celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních nákladů je 20 o/o na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovníky v přímé péči
Počet hodin přímé péče l 0,75 = potřebný fond pracovní doby pracovníků v přímé péči
Potřebný fond pracovní doby pracovníků vpřímé péči / 1736 hodin (roční pracovní fond) = počet
Úvazků pracovnÍků v přímé péči (zaokr. na 0,05 nahoru)
Poměr úvazků pracovníků v přímé péči na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti x
290 000 Kč + poměr ljvazkŮ pracovníků na dohodu o provedení práce x 225 000 Kč

Mzdové náklady ostatních pracovníků
(počet úvazků pracovníků v socĺálních sluŽbách hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní

činnostizaokrouhlený na 0,05 nahoru) x20180 x 380 000 Kč, maximálně 3 úvazky

Provoznínáklady
(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatní pracovníky) x20ĺ80

Celkové optimálnĺ náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatnĺch pracovníků a
provozních nákladů.

optimální varianta:
Podíl Účelové dotace PK na celkových optimálních nákladech je stanoven na70 % po odečtení příjmů
od uŽivatelů. Příjmy od uŽivatelů jsou stanoveny na 90 KČ za hodinu přímé péče'
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Zohledněnívýše Účelové dotace Pk s Účelovým znakem 13305 V roce 2016 takto:
a) Nedošlo k meziroční změně kapacity _ výsledná dotace je stanovena v intervalu 90_ 115 o/o

dotace roku 20í6 (dle skutečného výpočtu)
b) Došlo k meziroční změně kapacity - výsledná dotace je stanovena v intervalu 90 _ 115 o/o

dotace roku 2016 přijednotkovém přepočtu na kapacitu roku 201ô

Redukovaná varianta:
Redukčnĺ koeficient je 90 % reálné varianty
Zohlednění poŽadavku organizace.

Vstupníúdaje: 30 000 hodin přímé péče; poměr pracovníků na HPP 100o/o a DPP 0 %

Mzdové náklady
30 000/0,75 = 40 000 hodin - potřebný pracovnífond
40 000/1736 = 23,04 zaokr.23,05 Úvazku pracovníků v přĺmé péči
23,05 - 290 000 = 6 684 500 Kč
Mzdové náklady ostatních pracovníků
Podíl ostatních pracovníků = 23,05 x20180 = 5,76 max. 3,0
3 x 380 000 Kč = 1 140 000 Kč
Provoznínáklady
(6 684 500 + 1 140 000) x 20180 = 1 956 125 Kč
optimální náklady
6684 500 + 1 140 000 + 1 956 125 = 9 780625 Kč
Celkové optimálnínáklady: 9 781 000 Kc

optimální varianta:
0,7 - (9 781 000 - 90 * 30 000) = 4 956 700 Kč
Reálná varianta:
Dotace roku 2016 na 30 000 hodin přímé Péče = 4 '116 000 Kč
Rozmezí pro dotaci: 0,9 * 4 1 16 000 KÖ = 3 704 4o0 aŽ 1,15 * 4 116 000 = 4 733 400 Kč
Reálná varianta: 4 733 400 Kč,
Redukovaná varianta:
4 733 400 * 0,9 = 4 260 060 Kč
Výše přiznané dotace po zaokrouhleníje 4 260 000 Kč.

3) Poskytnutí účelové dotace na realizaci závazku veřejné služby ie vázáno na finanční
spoluúěast příjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancováníjednotlivých sluŽeb je
uvedena v přehledu Kritérií, které jsou přílohou Metodiky pro poskytovánĺ účelových dotacĺ na
podporu sociáInĺch služeb, poskytovaných podle zákona č' 108/2006 sb.' o sociálnĺch sluŽbách ve
zněnĺ pozdějšĺch předpisťl. Závazný poměr jednotlivých zdrojů není stanoven. V případě, Že příjemce
vykáŽe pouze jeden zdroj financování sociální sluŽby, je povinen vrátit celou dotaci.
4) Výše úěelové dotace na realizaci zävazku veřejné služby v dotačním íizeni je koneěná.
Převýší - !i celkové výnosy celkové náklady sluŽby je příiemce povinen vrátit kladný rozdíl' ti.
tu ěást účelové dotace, která tvoří zisk sluŽby do 25. 'l.2018 na účet uvedený v této smlouvě.
5) Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v Účetnictví příjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu předloŽení finančního 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) Účelová dotace bude poskytnuta příjemci zálohově a bude vyplacena ve dvou splátkách dle
následuj ícího harmonogramu:
a) 1. splátka bude vyplacena ve výši 60 % poskytnuté účelové dotace po uzavření smlouvy do 30.
března roku, na kteý je ÚÖelová 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 připsánĺfĺnančních prostředků na Účet Pardubického kraje'
b) 2. splátka bude vyplacena ve výši40 % poskytnuté Účelové dotace do 15. července roku, na který
byla Úcelová dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽĺ finanční
prostředky ze státního rozpočtu, bude Účelová dotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode
dne připsání finančních prostředků na účet Pardubického kraje.
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7) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku lV' odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální slużby dle
článku l. odst. 4 této smlouvy a je rovněŽ oprávněn předloŽené náklady a výnosy neuznat. Podrobný
přehled neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytovánĺ Účelových dotací na podporu
sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o socłálnĺch službách, ve znění
pozdějších předpisťl.

Gtánek lt!.
Povinnosti příjemce

'ĺ) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití dotace v souladu s Účelem, na který
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 dotačního řĺzení a v souladu s
Metodikou pro poskytování Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnĺch službách, ve znění pozdějších předpisŮ a to nejpozději do 31.
12.2017 a uhradit náklady vznĺklé v tomto období nejpozdějĺ do dne předloŽení vvúčtování'
b) při financování nákladů spojených s realĺzacÍ předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání Účelové dotace,
d) označit originály účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením ,,fĺnancováno
z Účelové dotace Pardubického kraje, číslo smlouvy..'",
e) oznámit změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace
sociální sluŽby nejpozději do 31. 10.2017,
f) informovat poskytovatele do 31.7.2017 o naplněnosti sluŽby za první pololetí, pokud očekávaný
vývoj naznačuje, Že nenaplní kapacitu či jiné závazné kvantitativní ukazatele stanovené v této
smlouvě a to v případě' že by nenaplnění ukazate!ů znamenalo sankci za nesplnění kvantitativních
ukazatelů na konci dotačního roku,
g) neposkytovat tuto účelovou dotaci jiným fyzĺckým či právnickým osobám, pokud se nejedná o
Úhradu nákladů spojených se základnímĺ činnostmi sociálnísluŽby nepouŽít prostředky z příspěvku na
jiné Účely'
h) 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,
i) předloŽit poskytovatelifinančnívypořádánínejpozdějido 25. 1.20'18 a vyúčtování účelové dotace
do 28.2.2018,
j) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenífinančního vypořádání na Účet
poskytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilnísymbol příjemce uvede číslo této smlouvy,
k) vést řádnou evidenci Údajů' které slouŽíjako kvantitativní ukazatele sluŽby,
l) v případě' Že je příjemce povinen mít zpracovaný audit dle Metodiky Pk' je povinen ho předloŽit do
31. 8.2018.

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

Glánek lV.
Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutío zrušenĺ registrace přísluŠné sociálnísluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o
sociálních sluŽbách, ve znění pozdějŠích předpisů, nebo zániku přĺjemce s likvidací v průběhu roku
2017' je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální
slużby, který je uveden v rozhodnutí o zruŠení registrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou
Část dotace na Účet, zněhoż byla dotace vyplacena azároveň podat financní vypořádánĺ a vyúčtování
Účelové dotace.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb', o fĺnanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost čerpání ÚČelové dotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veŠkeré
originály ÚÖetnĺch dokladů související s čerpáním Účelové dotace. oprávněnými osobami jsou
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pověření pracovníci- xrÚ px, Územní finanční orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcí CR,
Ministerstvo financíCR, NejvyŠŠí 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 základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté účelové dotace, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených přísluŠným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen
písemně informovat orgán, ktený mu opatření uloŽil, o splnění ulożených opatření k nápravě v daném
termínu.
4) PoruŠí-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
příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je přĺjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit
poskytovateli veškeré finanční prostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o soclĺálních službách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisŮ (dále jen ,,Metodika"),
pouŽity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaÚčtovány vůbec.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠení rozpočtové kázné ve smyslu ustanovení $ 22 zákona č. 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zněnÍ pozdějŠích předpisů a Pardubický ką je oprávněn řeŠit
poruŠení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezřenĺ na porušení rozpočtové kázně 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 zahĄí
ŕízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poruŠení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějŠích předpisů. VýŠe odvodu za poruŠení rozpočtové kázně se
stanoví v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25al2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějŠích předpisů.
a) V případě, Že příjemce dotace předloŽífinanění vypořádání vtermínu od 26. do 30. ledna 2018'
je sankce za poruŠení povinnosti příjemce tj' porušení rozpočtové kázně stanovena na 5 o/o přijaté
částky'
b) Vpřípadě, Že příjemce dotace předloŽí vyúčtování účelové dotace vtermínu od 1. do 5. března
2018, je sankce za porušení povinnosti přÍjemce tj. poruŠení rozpočtové kázně stanovena na 5 o/o

přijaté částky.
c) V případě, Že příjemce nemá oznaČeny účetní doklady po předloŽení vypořádání nebo vyúčtování
a při následné kontrole ve smyslu Metodiky, je povinen vrátit25% přljaté částky. Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrÚ nesmazatelným způsobem označit.
d) V přĺpadě, Že příjemce dotace poruší povinnost poskytovat sociální sluŽbu pečovatelská sluŽba na
garantovaném Území, je povinen vrátit poměrnou část přijaté částky a to podle pouŽitého koeficientu
Územní dojezdnosti při výpočtu výše podpory (tj 5 _ 15 o/o).

e) V případě, Že příjemce zjistí nenaplnění kvantitativních ukazatelů k 31 . 12. 2017 ' stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výŠi případné sankce a tuto částku vrátí na Účet Pk v termínu od 1. 1. do
25. 1.2018, poskytovatel dotace nevydá platební výměr za poruŠení rozpočtové kázně. Pokud
příjemce dotace stanoví výši sankce chybně tj' niŽŠí, bude mu následně vydán platební výměr na
chybějící Öástku. V uvedeném případě vydá poskytovatel dotace pouze platební výměr na penále.
Pokud příjemce stanoví výŠi sankce chybně tj. vyŠŠí, nemá nárok na získání chybně odvedených
prostředků zpět'
8) Při poruŠenívíce povinnostíse částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýŠe vŠak do výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázné.
9) Za prodlení s odvodem za poruŠení rozpoctové kázně bude vyměřeno penále ve výŠi 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýŠe vŠak do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy doŠlo k poruŠení rozpočtové kázně, do dne připsánĺ peněŽních prostředků
na účet poskytovatele. V případě poruŠení rozpočtové kázné podle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č.

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpoÖtů, ve zněnĺ pozdějŠích předpisů se penále
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 služby v závislosti na míře
naplnění rozpočtu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části účelové dotace,

5



pokud příjemce nedodrŽí kvantitativní ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň zB0 % pŕi
naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o Účelovou dotaci alespoň z 80 %.
VýŠe této poměrné části Účelové dotace je stanovena na základě níŽe uvedené tabulky v závĺslosti na
míře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádosti o Účelovou dotaci'
Mírou naplnění rozpoČtu se rozumí součet vŠech fĺnančních prostředků' tj. Účelovou dotací, dotací
z rozpočtů Územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů atd. v porovnání
s celkovými náklady uvedenými v Žádosti o Účelovou dotacĺ.
Mírou naplněnĺ 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 uvedenými 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 kvantĺtativních ukazatelů
musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotami v Síti sluŽeb'
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofamĺ, zásahem vyŠší moci,
trestnou činností a dalŠímI objektivnímĺ událostmi obdobného charakteru).
Příjemce je povinen vrátit financní prostředky do 15 dnů ode dne doručení výzvy oSV KrÚ Pk na účet
Pardubĺckého kraje uvedený ve smlouvě.

11) Sankění ustanovení při nenaplnění kvantitatlvních ukazatelů, které se nevztahují na míru
naplnění rozpočtu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy, bez ohledu na
zÍskanou celkovou výŠifinančnípodpory. Jedná se o následujícíustanovenĺzákona č. 108/2006 Sb.:o odlehčovací sluŽby dle $ 44 - ambulantní forma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a denní
stacionáře dle $ 46 - roční naplněnost sluŽby tj. počet osobohodin musídosáhnout alespoň 25 %,. Domovy dle $ 48' s 49' $ 50 - ročnĺ obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 80 %,
o Chráněné bydlení dle $ 51 - roční oblożnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 70 %,. Krizová pomoc (pobytová forma) dle $ 60 - ročníoblożnost sluŽby musídosáhnout alespoň 30 %.
NedodrŽení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 'ĺ0 % poskytnuté účelové dotace.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšŠí moci,
trestnou činností a dalšími objektivními událostmi obdobného charakteru).
Pardubický krajje oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita počtu lůŽek u slużeb dle $ 48, 49, 50, 52 klesne pod 95 oÁ kapacity počtu lůŽek a u
sluŽeb dle $ 47' 51, 57,58, 63 klesne pod 90 o/o kapacity poČtu lůŽek. Poskytovatel pobytových sluŽeb
je povinen dodrŽet celoročníprovoz počtu lůŽek ve výše uvedeném rozmezí celkového poČtu.

clánek V.
Závěreć,ná ustanovení

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami Čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ učelových dotacĺ na podporu sociálnĺch služeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb. o soclĺá/nĺch službách, ve zněnĺ pozdějších předpisŮ, bere na vědomívŠechny
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Míra naplnění rozpočtu uvedeného v Žádosti o Účelovou dotaci

>80 >70 >60 >50 >40 >30 >20 <20

>80 správně správně správně správně správně správně správně správně

>70 10 o/o správně správně správně správně správně správně správně

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

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

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

>30 60 o/o 65 To 70 %o 70 o/o 50% B0% 80 o/o 90 o/o

>20 80% 85% 85% 85% 90 o/o 90 o/o 95% 95%

Míra

naplně

ní

kvantit

ativníc

h

Údajů

<20 100 % 100 % 100 o/o 100 %o 100 o/o 100 100 % 100 %



stanovené podmínky, Vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně
jako k plněnízávazkÚ vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory'
3) Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.
5) SmluvnÍ strany jsou povinny jednat způsobem, kteý neohroŽuje zĄmy smluvních stran, a jsou
povinny zdrŽet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztíŽit 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 kaŽdá ze
smluvních stran obdrŽĺ po jednom vyhotovení.
8) Smluvnĺ strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odeŠle
smlouvu k řádnému uveřejněnĺ 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, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (S 50a z.
č,. 89ĺ2012 Sb., občanský zákoník).
10) Přĺjemce souhlasíse zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajŮ (méno, příjmení
a podpis statutárního orgánu), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č'
34012015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského
náměstí 125, PsČ fiz 11, lC: 708 92 822. Souhlas uděluje příjemce na dobu neurÖitou. osobní Údaje
poskytuje dobrovolně.
11) Právníjednání byloprojednánonajednání ZastupitelstvaPardubickéhokĘedne14.2.2017a
schváleno usnesenĺm zl561 17 .
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