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ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací pEathě za jeho výkon
(evidenční č. 00560/2016/SOC)

1. Moravskoslezský kraj ,.
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
Mlroslaver
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
čísio účtu:

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1002342594/2700

(dálejen „Kraj")

2. ITYZ-.S-,
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Starý Jičín 34, 742 31 Starý Jičín
Mgr. Pavlou Poláškovou Nari, předsedkyní
01821351
Fio banka, a.s.
2700447814/2010

(dále jen „příjemce")

se dohodly na této změně Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon č. 00560/2016/SOC, uzavřené mezí smluvními stranami dne 30. 3. 2016 /dále jen
„Smlouva"/:
1. Za přílohu č. I Smlouvy se vkládá nová příloha č. II. - Výpočet vyrovnávací platby u služby
Odlehčovací služby, ID 5948525 pro účetní rok 2016, která je nedílnou součástí tohoto
Dodatku č. 1.
2. Příjemce je povinen za účelem výpočtu vyrovnávací platby pro účetní období roku 2016
postupovat v souladu s přílohou č. I I tohoto Dodatku č. 1.
II.
1.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
Kraj a jeden příjemce.

3. Smluvn
í strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tent
o dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Doložk
a platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo
kraje svým usnesením č. 21/2223 ze dne 22. 9. 2016.
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Pnloha č. I I : Pravidla pro výpočet vyrovnávací platbv u služby Odlehčovací služby.
ID 5948525 pro účetní rok 2016
ČI. I.
Mechanismus posuzování veřejné podpory a výpočtu
k financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

vyrovnávací

platby

Poskytování sociálních služeb je dle Sdělení Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel EU
v oblasti Státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu a dle Dopisu předsedy ÚOHS ministryni práce a sociální věcí č. j . : ÚOHSC10/2013-4620/2013/420/TEh ze dne 29. 3. 2013 považováno za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu. Jako takové se musí řídit ustanovením EU o službách
obecného hospodářského zájmu a jejich financování je limitováno pravidly veřejné podpory.
U služeb obecného hospodářského zájmu je jasně deklarován zájem EU a potažmo také
členských států, aby byly (ko)financovány z veřejných zdrojů. Způsob podpory z veřejných
zdrojů je možný v zásadě třemi způsoby: prostřednictvím veřejné zakázky s otevřeným
zadávacím řízením, v režimu "de minimis" (případně "de minimis" pro služby v obecném
hospodářském zájmu) a formou vyrovnávací platby. V případě veřejné zakázky a podpory
v režimu "de minimis" se nejedná o veřejnou podporu (není narušeno konkurenční prostředí
na trzích). V případě vyrovnávací piatby se jedná o veřejnou podporu slučitelnou se společným
trhem EU, jejíž výše není za splnění dále stanovených podmínek omezena.
Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení kontinuálního poskytování
sociálních služeb a zároveň zamezení jejich nadměrného financování z veřejných rozpočtů (se
zohledněním vícezdrojového financování sociálních služeb, jak z veřejných, tak i ze
soukromých zdrojů).
Die Rozhodnutí Komise výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí
čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby. Vypočtená vyrovnávací platba
představuje maximální možnou výši finanční podpory služby bez ohledu na skutečnou výši
veřejných zdrojů. Bližší specifikace nákladů a výpočet vyrovnávací platby je uveden
v následujících částech materiálu.
Předpokladem pro systém financování prostřednictvím vyrovnávací platby je vymezená síť
sociálních služeb v rámci SPRSS MSK. Síť bude aktualizována v pravidelných ročních
intervalech jako součást Akčního plánu SPRSS MSK.
Sociální služby v této síti jsou pověřeny výkonem závazku veřejné služby (prostřednictvím
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon).
Moravskoslezský kraj jako garant poskytování sociálních služeb je jediným kompetentním
subjektem k jednotnému pověření závazkem veřejné služby v oblasti poskytování sociálních
služeb na území kraje, včetně jednotného výpočtu vyrovnávací platby. Dílčí zadavatelé (obce)
pak k tomuto jednotnému pověření přistupují prostřednictvím deklarace v příslušném právním
titulu (např. smlouva o dotaci). Pověřeným službám je poskytována finanční podpora
z veřejných zdrojů (státní rozpočet, krajské, obecní rozpočty). Konkrétní postup
pro vypořádání vyrovnávací platby a případný odvod nadměrné vyrovnávací platby bude
stanoven pří vyhlášení Programu na příslušný rok a bude součástí ustanovení smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
1. Provozní náklady služby
Pro transparentní stanovení maximální výše vyrovnávací platby je nutné limitovat maximálně
přípustné nákiady pro zabezpečení adekvátního poskytování sociální služby. Stanovení těchto
nákladů zabezpečí jednotný nediskriminující způsob výpočtu pro všechny poskytovatele
sociálních služeb bez ohledu na jejích právní formu.

Náklady pro výpočet vyrovnávací platby se rozumí veškeré náklady poskytovatele sociálních
služeb, související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (výčet
a charakteristiky jsou uvedeny v časti třetí, hlavě I, díle 2 - 4 zákona o sociálních službách),
kterými byl poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby. Pokud tedy poskytovatel
vykonává i jiné činnosti (nad rámec pověření)/ náklady spojené s touto činností se při výpočtu
vyrovnávací platby neuplatní.
Podkladem pro stanovení nákladfi jednotlivých sociálních služeb je analýza skutečných nákladů
sociálních služeb zařazených do Sítě. Náklady jsou stanoveny na jednotku* služby, přičemž
u pobytových služeb se jedn^i o lůžko, u terénních a ambulantních o přepočtený úvazek
pracovníka (vpřípadě siužeb:s kombinovanou formou poskytování je jednotkou služby
přepočtený úvazek pracovníka). Náklady jsou stanoveny pro jednotlivé druhy služeb. Pokud
vyplynula z analýzy nákladů zřejmá závislost jejich výše dle kapacity, či převažující cílové
skupiny, bude výše nákladů stanovena i v tomto rozlišení (viz tabulka níže). Datovou základnou
pro výpočet maximálních nákladů jsou dostupná data z výkaznictví Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Druh služby
Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionáře

í

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení :
Průvodcovské a předčitatelské siužby
Raná péče
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

x

Kategorie pro stanovení maximálních provozních
nákladů dle převažující cílové skupiny/kapacity
dle počtu lůžek
die přepočtených úvazků
dle převažující cílové skupiny a přepočtených
úvazků
die převažující cílové skupiny a počtu iŮžek
dle počtu lůžek
dle převažující cílové skupiny a počtu lůžek
dle počtu lůžek
dle počtu lůžek
•dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
die přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
die převažující cílové skupiny a přepočtených
úvazků
pobytové - dle počtu lůžek
ambulantní/terénní - dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
die přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
pobytové - dle počtu lůžek
ambulantní/terénní - díe přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace

die převažující cílové skupiny a přepočtených
úvazků
dle přepočtených úvazků
die převažující cílové skupiny a přepočtených
úvazků
dle počtu lůžek

Sociální siužby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče
Telefonická krizová pomoc
dle přepočtených úvazků
Terapeutické komunity
die přepočtených úvazků
dle přepočtených úvazků
Terénní programy
díe přepočtených úvazků
Tísňová péče
Tlumočnické siužby
dle přepočtených úvazků
dle převažující cílové skupiny a počtu lůžek
Týdenní stacionáře
U jednotlivých druhů služeb (příp. dáie členěných dle kapacity, cílové skupiny) budou
zkoumány přepočtené náklady na lůžko/úvazek. Jako základ pro stanovení nákladového stropu
bude použit medián v daném druhu sociálních služeb s přihlédnutím k maximálním hodnotám.
Aby byl zohledněn inflační nárůst v roce, bude stanovená částka zvýšena o 1 % ročně
a zaokrouhlena na tisícikoruny nahoru. Konkrétní částky a kategorie jsou uvedeny níže v čí. II.
Vyrovnávací platba pro účetní rok 2016.
Provozní náklady jsou náklady, které jsou nezbytné pro poskytování základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních
služeb a které svou výší nepřesahují obvyklou výši v daném čase a místě. Bližší specifikace
(zejména pro položku mzdových nákladů) je uvedeno v čl. II. Vyrovnávací platba pro účetní
rok 2016. Pokud jsou u sociální služby vykazovány náklady na správní režii, mohou tyto
náklady činit max. 12 % celkových nákladů služby.
V případě oprávněných nákladů sociální služby, které by tento maximální nákladový limit
převyšovaly, může zastupitelstvo kraje na základě individuálního zdůvodnění a posouzení
povolit i náklady vyšší.
Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků
Pro výpočet maximální vyrovnávací platby lze uplatnit mj. i osobní náklady spojené s výkonem
přímé péče a osobní náklady ostatních pracovníků. V rámci projektu "Evaluace poskytování
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji" byl společnou diskuzí s poskytovateli sociálních
služeb a korekcí odbornými garanty projektu stanoven poměr pracovníků v přímé péči
a ostatních pracovníků, který umožňuje adekvátní zajištění poskytování sociální siužby. Tento
poměr limituje maximální možnou výší uplatnění osobních nákladů ostatních pracovníků
pro výpočet vyrovnávací platby. Je vyjádřen jako počet úvazků ostatních pracovníků na 1
úvazek pracovníka v přímé péči pro jednotlivé druhy služeb, kde to bylo účelné také v rozlišení
dle formy poskytování, kapacity, rozsahu územní působnosti služby (viz následující tabulka).

Azylové domy

Centra denních služeb

do 29 lůžek
30 až 39 lůžek
nad 40 lůžek

Maximální počet úvazků
ostatních pracovníků na 1
úvazek pracovníka v přímé
péči
0,38
0,31
0,26
0,31

Denní stacionáře
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domy na půl cesty
do 9 lůžek
10 až 18 iůžek
nad 19 lůžek
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
terénní, ambulantní
pobytové
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení
Průvodcovské a předčitatelské
služby
Raná péče
s celokrajskou
působností
ostatní
Siužby následné péče
ambulantní forma
kombinovaná forma
(ambulantní a pobytová)
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Telefonická krizová pomoc
Terapeutické komunity
Terénní programy
Tísňová péče
Tlumočnické služby
Týdenní stacionáře

0,31
0,5
0,4
0,4
0,33
0,17
0,14
0,2
0,2
0,25
0,35
0,33
0,33
0,33
0,3
0,25
0,5
0,3
0,3
0,2
0,3
0,5
0,25
0,25
0,3
0,35
0,35
0,31
0,45
0,3
0,1
0,17
0,3
0,1
0,3
0,5

2. Investiční náklady služby
Ke krytí investičních nákladů musí být využit specifický investiční zdroj (např. investiční
dotace), který bude pině využit v souladu s účelem investice. Pro posouzení vyrovnávací platby
z hlediska oprávněnosti nákladů je nutno do nákladů služby zahrnout i poměrnou část
investičních nákladů za daný rok. Náklady spojené s investicemi mohou být zohledněny, pokud
jsou nezbytné pro provozování služeb obecného hospodářského zájmu.
Investiční náklady budou považovány za oprávněné, pokud bude jejich realizace následně
promítnuta do:
•
•

Snížení provozních nákladů (úspory spojené s provedenou investicí)
Zvýšení kapacity služby (počet iůžek u pobytových služeb, počet přepočtených úvazků
pracovníků u ambulantních a pobytových služeb)
• Nárůstu personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků
(max. do výše přípustného limitu mzdových nákladů - viz předchozí část textu)
• Jiného zdůvodněného zvýšení kvality poskytované služby
3. Vyrovnávací platba
Finanční objem stanovený dle výše popsaného mechanismu bude maximální hodnotou
vyrovnávací platby pro konkrétní službu na příslušný rok, na který se vypočítává. Výše této
hodnoty na pro účetní rok 2016 stanovena v čl. II. Vyrovnávací platba pro účetní rok 2016.
Výpočet maximální vyrovnávací platby je prováděn za služby, kterými je poskytovatel pověřen
v rámci závazku veřejné služby, v rozsahu parametrů Sítě. V průběhu roku je poskytovatel
povinen vést odděleně účetnictví v členění na jednotlivé služby v rozsahu daném pověřením
(potažmo v rozsahu zařazeném do Sítě) od jiných činností poskytovatele,
S maximální výší vyrovnávací platby jsou po ukončení dotačního roku porovnávány skutečně
obdržené příjmy (zdroje) a skutečné náklady sociální služby, jejímž poskytováním byl
poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby. Výsledek hospodaření v jednotlivých
službách může být:
•

nulový - skutečné náklady související s poskytováním služby jsou ve stejné výši jako
skutečné příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,
• záporný - skutečné náklady související s poskytováním služby jsou vyšší než skutečné
příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,
« kladný - skutečné náklady související s poskytováním služby nižší než skutečné příjmy
(zdroje) služby, může se jednat o nadměrnou vyrovnávací platbu - dále viz níže.

Výsledky hospodaření jednotlivých siužeb jsou následně posuzovány společně v rámci jednoho
pověřovacího aktu (za jednoho poskytovatele). V případě, že je výsledek hospodaření služeb
kladný i v rámci společného posouzení, jedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu
a poskytovatel je povinen rozdíl vrátit zpět do rozpočtu pověřovatele, tzn. Moravskoslezského
kraje.
Posouzení nadměrné vyrovnávací platby bude prováděno administrátorem vždy po ukončení
účetního (kalendářního) roku a po provedení účetní závěrky poskytovatelem. Poskytovatel
sociální služby je povinen zaslat podklady pro posouzení vyrovnávací platby v termínech
a způsobem stanoveným v čl. II. Vyrovnávací platba pro účetní rok 2016.

I I . Vyrovnávací platba pro účetní rok 2016
Pro r. 2016 je maximální výše oprávněných provozních nákladů vypočtena na základě dat o
poskytovatelích sociálních služeb zařazených do krajské sítě ze žádostí o dotaci v rámci
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu. V jednotlivých kategoriích byl vypočten medián nákladů na
lůžko/úvazek, kteiý byl následně navýšen s přihlédnutím k maximálním hodnotám, max. však
do výše 1,5 násobku mediánu v dané kategorii. Takto vypočtená částka byla zvýšena o 1 %
tak, aby byl pokryt meziroční inflační nárůst a zaokrouhlena na tisícikoruny. V jednotlivých
kategoriích jsou maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek pro rok
2016 stanoveny takto:

Převažující cílová
skupina/ Kapacita

Druh služby

Max. výše
Max. výše
oprávněnýc oprávněných
h provozních provozních
nákladů/lůž nákladů/úvaz
ko/rok v Kč ek/rok v Kč

Azylové domy

1 - 50 lůžek

174 000

Azylové domy

51 lůžek a více

148 000

Centra denních služeb

433 000

Denní stacionáře

senioři

532 000

Denní stacionáře

osoby s chronickým duševním
onemocněním, s
mentálním/kombinovaným
postižením

516 000

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

1 - 40 lůžek

543 000

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

nad 41 lůžek

553 000

Domovy pro seniory

1 - 20 lůžek

430 000

Domovy pro seniory

21 -100 lůžek

426 000

Domovy pro seniory

více než 101 lůžek

340 000

Domovy se zvláštním
režimem

osoby s postižením
mentálním/kombinovaným/jiným
zdravotním postižením, chronickým
duševním onemocněním

524 000

Domovy se zvláštním
režimem

osoby bez přístřeší

352 000

Domovy se zvláštním
režimem

senioři

486 000

Domy na půl cesty

163 000

Chráněné bydlení

342 000

Intervenční centra

573 000

Kontaktní centra

673 000

Krizová pomoc

490 000

Nízkoprahová denní
centra

620 000

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

610 000

Noclehárny

644 000

Odborné sociální
poradenství

rodiny s dětmi, senioři, děti a
mládež, oběti trestných
činů/domácího násilí

692 000

Odborné sociální
poradenství

osoby se
zdravotním/mentálním/kombinovan
ým postižením

542 000

Odborné sociální
poradenství

osoby vedoucí rizikový způsob
života, v krizi, v sociálně
vyloučených lokalitách, ohrožené
závislosti/závislé, pachatelé
trestných činů

581 000

Odlehčovací služby

pobytové

Odlehčovací služby

ambulantní/terénní

430 000
357 000

Osobní asistence

393 000

Pečovatelská služba

546 000

Podpora samostatného
bydlení

588 000

Průvodcovské a
předčitatelské služby

461 000

Raná péče

534 000

Služby následné péče

pobytové

Služby následné péče

ambulantní/terénní

182 000
527 000

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

594 000

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

osoby se
zdravotním/mentálním/kombinovan
ým postižením, chronickým
duševním onemocněním

506 000

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

senioři

735 000

Sociálně terapeutické
dílny

593 000

Sociální rehabilitace

osoby se
zdravotním/mentálním/kom binovan
ým postižením, chronickým
duševním onemocněním

602 000

Sociální rehabilitace

osoby v krizi, bez přístřeší, rodiny s
dětmi, děti a mládež

668 000

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

476 000

Telefonická krizová
pomoc

470 000

Terapeutické komunity

254 000

Terénní programy

578 000

Tísňová péče

412 000

Tlumočnické služby

512 000
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Týdenní stacionáře

senioři

287 000

Týdenní stacionáře

osoby s chronickým duševním
onemocněním, s mentálním
postižením

480 000

Maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se
vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků x 360.000 Kč (tj. 30.000 Kč
měsíčně/přepočtený úvazek).
Předchozí odstavec platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o
pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Maximální výše vyrovnávací platby pro službu Odlehčovací služby, ID 5948525,
představuje maximální výši oprávněných provozních nákladů na službu a činí
809.000,- Kč (slovy osmsetdevěttisíc korun českých). Tato částka představuje
maximální výši finanční podpory sociální služby z veřejných, či soukromých zdrojů.
Vypočtenou částku lze přesáhnout o výši účetních odpisů (maximálně do výše odpisů
odpovídajících výpočtu dle odpisového plánu pro příspěvkové organizace Moravskoslezského
kraje). Uznatelným nákladem pro výpočet vyrovnávací platby nejsou odpisy z majetku, který
byl realizován jako investice financovaná z veřejných zdrojů (investice již jednou zahrnutá do
výpočtu vyrovnávací platby). Dále lze navýšit o náklady týkající se materiálně technického
zabezpečení služby, pokud bude realizace tohoto materiálně technického zabezpečení
následně promítnuta do:
• Snížení provozních nákladů (úspory spojené s materiálně technickým zabezpečením)
• Zvýšení kapacity služby (počet lůžek u pobytových služeb, počet přepočtených úvazků
pracovníků u ambulantních a pobytových služeb)
• Nárůstu personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení
pracovníků (max. do výše přípustného limitu mzdových nákladů - viz předchozí část
textu)
• Jiného zdůvodněného zvýšení kvality poskytované služby
V případě, že služba pověřená závazkem veřejné služby vykázala v předchozích letech ztrátu,
bude mít možnost pokrýt tuto ztrátu z příjmů v příštím období (tzn., ztráta předchozího období
bude oprávněným „nákladem" pro účely posouzení vyrovnávací platby). Do této „úhrady
ztráty" nebude možno započítat částky vstupující do společného posouzení vyrovnávací platby
(na základě jejichž započtení dojde ke společnému nulovému posouzení vyrovnávací platby).
Další navýšení nad uvedený rámec bude předmětem individuálního posouzení.

li
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Podklady pro posouzení vyrovnávací platby musí být předloženy písemně na adresu:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor sociálních věcí
28. řřjna 117
702 18 OSTRAVA
Kraj si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu vyrovnávací
platby požadovat další informace o poskytovaných službách, které je příjemce povinen
poskytovateli zaslat.
Pnjemce je povinen:
a) předložit Kraji nejpozději do 30. 6. 2017 na předepsaných formulářích podklady
k závěrečnému posouzení vyrovnávací platby. Podklady k závěrečnému posouzení
vyrovnávací platby se považují za předložené Kraji dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
b) předložit Kraji na předepsaných formulářích podklady k závěrečnému posouzení
vyrovnávací platby dle písm. c) tohoto odstavce, úplné a bezchybné, včetně čestného
prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti
všech doložených podkladů k závěrečnému posouzení,
c) v případě nadměrné vyrovnávací platby uhradit částku vypočtené nadměrné
vyrovnávací platby na účet Kraje do 30 kalendářních dnů ode dne předložení podkladů
k závěrečnému posouzení vyrovnávací platby, nejpozději však do 7 kalendářních dnů
od termínu stanoveného pro předložení podkladů pro závěrečné posouzení vyrovnávací
platby. Rozhodným okamžikem vrácení nadměrné vyrovnávací platby zpět na účet
Kraje je den jejich odepsání z účtu příjemce,
Pro účely vypořádání vyrovnávací platby budou příjemci zaslány předepsané formuláře
e-mailem na základě jeho vyžádání.

12

A/

