Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

ze dne 12. 5. 2020

č. 02/20

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením §
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
„Zásady“).

36 písm. c) zákona č. 129/2000
předpisů, stanoví tyto Zásady
dotací kraje z projektu Podpora
individuální projekt VI (dále jen

Čl. 2
Celkový objem finančních prostředků
18 288 711,- Kč, tento objem může být změněn pouze po schválení v příslušných orgánech
kraje v závislosti na finančních možnostech výše uvedeného projektu.
Čl. 3
Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program je zaměřen na poskytování dotací z projektu Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Financovány budou náklady na
provozování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní
asistence s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina,
případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. U sociálních
služeb, které jsou z uvedeného projektu již financovány, lze požádat o dotaci na navazující
období od 1. 10. 2020. Sociální služby mohou být na základě těchto zásad financovány
nejdéle do 31. 12. 2020. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb.
Výše dotace bude stanovena jako příspěvek na vyrovnávací platbu podle dále uvedených
pravidel. Na poskytnutí dotace nebo příspěvku na provoz není právní nárok. Dotace budou
schvalovány zastupitelstvem kraje a poskytnuty na základě uzavření dodatku ke smlouvě.
Program umožňuje naplnit cíle výše uvedeného projektu, tj. podpořit sociální začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména při řešení tíživých sociálních situací,
obnovování nebo navazování ztracených sociálních kontaktů a vztahů a také o podporu při
začleňování na trh práce.
Čl. 4
Popis dotačního řízení a důvody podpory
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz
sociálních služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu na základě pověření,
které bylo vydáno žadatelům, jejichž podpora byla schválena v tomto dotačním programu.
Spolufinancování bude poskytnuto na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a bude
poskytováno na počet pracovních úvazků uvedených v žádosti poskytovatele a
akceptovaných krajem.
Důvodem podpory je zajištění a prodloužení dostupnosti sociálních služeb uvedených v čl. 3,
jejichž potřebnost byla zjištěna v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb.
Čl. 5
Okruh způsobilých žadatelů
Způsobilými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na právní
formu.

Čl. 6
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2) Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování účelu uvedeného
v Čl. 3 těchto zásad. Provoz sociální služby musí být zajištěn po celou dobu, na
kterou bude poskytovateli schválena dotace.
3) Uznatelné jsou pouze náklady na financování základních činností sociální služby
stanovených platným zněním zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky.
4) Uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také
s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na http://www.esfcr.cz/pravidlapro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu je pro příjemce finančních
prostředků z tohoto dotačního programu závazné.
5) Uznatelné a neuznatelné náklady budou v rámci výše zmíněných podmínek uvedeny
ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo v dokumentu závazná pravidla pro použití
poskytnutých prostředků.
6) Použití dotace podléhá kontrole orgánů kraje v souladu se zákonem o finanční
kontrole (Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů). V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který
mu byla poskytnuta, a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, vystavuje se
sankcím podle zákona o rozpočtových pravidlech (Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
7) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu financovaného účetního roku i po jeho
uplynutí, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce,
v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených smlouvou poskytnutí
dotace.
8) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování
základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách uvedených v Čl. 3 těchto zásad v období stanoveném krajem při poskytnutí
dotace, včetně souvisejících nákladů. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při
výkonu kontrolní činnosti.
9) Platební podmínky budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace s tím, že
poskytovatelé obdrží zálohu na první monitorovací období a po ukončení každého
monitorovacího období vždy podají monitorovací zprávu a žádost o platbu, na jejímž
základě dojde k dofinancování použitých prostředků z poskytnuté zálohy.
10) Povinnosti příjemce dotace budou ošetřeny smlouvou o poskytnutí dotace nebo
závazným pokynem pro příspěvkové organizace.

Čl. 7
Kritéria pro hodnocení žádosti – podmínky pro poskytnutí dotace
1) Žádost byla podána v souladu se vzorem, který byl odborem sociálních věcí
zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina na Sociálním portálu jako
součást těchto Zásad a žádost je kompletní.
2) Žadatel je registrovaným poskytovatelem sociální služby.
3) Žadatel poskytuje sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a
osobní asistence.
4) Žadatel splňuje podmínky bezdlužnosti - nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo
poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách
podle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení
pojistného a penále ve splátkách podle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění
podmínky bezdlužnosti žadatel prohlásí četným prohlášením.
Čl. 8
Způsob výpočtu dotace – příspěvku kraje na vyrovnávací platbu
Jednotlivé služby budou pro účely výpočtu vyrovnávací platby rozděleny do skupin podle
vzorce výpočtu vyrovnávací platby. Rozdělení bude provedeno z hlediska druhu sociální
služby, případně také s přihlédnutím k cílové skupině a ke složení uživatelů.
Vyrovnávací platba je vypočítána vždy ve své optimální výši. Reálná výše finanční podpory
kraje je dána primárně rozpočtovými možnostmi projektu Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI a dle těchto rozpočtových možností
může být snížena, což bude vyjádřeno redukčním koeficientem. Níže uvedeným způsobem
byla stanovena základní výše finanční podpory kraje pro rok 2019, která byla schválena
Radou Kraje Vysočina dne 2. 7.2019 usnesením č. 1161/20/2019/RK. Pro rok 2020 se
zvyšuje stanovená základní hodnota o 5 %, pokud tuto výši inflačního koeficientu umožní
schválený rozpočet projektu. Výše veřejné podpory a finanční podpory kraje tak bude
schválena samostatně pro jednotlivé roky financování z projektu.
Způsob výpočtu finanční podpory kraje je stanoven v duchu Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 č. 07/19 s tím, že
v zájmu vyloučení souběhu finančních prostředků z veřejných zdrojů není požadován
povinný podíl obecních samospráv.
a) Výpočet vyrovnávací platby (VP) a finanční podpory kraje (FPK) na služby sociální
prevence – ambulantní a terénní forma služby
Druhy služeb:
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Výpočet:
Vyrovnávací platba (VP) je stanovena jako celkové obvyklé (průměrné) náklady na
úvazek pracovníka.
Finanční podpora kraje (FPk) je stanovena jako součin celkových obvyklých (průměrných)
nákladů na úvazek pracovníka a redukčního koeficientu:
Výpočet vyrovnávací platby a finanční podpory kraje na uvedené druhy služeb sociální
prevence (kdy se ve výpočtu nezahrnují úhrady od uživatelů služby):
‐ VP = (ON * U * M)
‐ FPk = (ON * U * M) *R
‐ FPk = dotace na 1 úvazek pracovníka * redukční koeficient
VP – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby
FPk - finanční podpora kraje na příslušný druh sociální služby
U – celkové plánované úvazky pracovníků pro projekt uvedené v žádosti o finanční podporu
na příslušný rok (zaměstnanci pracující na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti,
dohody o provedení práce a na obchodní smlouvy)
ON – stanovená hodnota platby na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým (průměrným) měsíčním nákladům na jednotlivé
druhy služeb (hodnota bude pro příslušný rok upravována - upřesňována s ohledem
na výstupy analýz nákladovosti jednotlivých druhů služeb)
Její výši stanoví rada kraje.
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, je-li služba v příslušném kalendářním
roce poskytována od ledna do prosince, pak hodnota je 12
R – redukční koeficient stanovený zastupitelstvem kraje podle rozpočtových možností
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt
VI
b) Výpočet vyrovnávací platby (VP) a příspěvku kraje na vyrovnávací platbu (FPK) na
služby sociální péče – terénní forma služby
Druhy služeb:


osobní asistence.

Výpočet:
Vyrovnávací platba (VP) je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých (průměrných)
nákladů na úvazek pracovníka a těchto příjmů (zdrojů):
‐

úhrady od uživatelů služby.

Finanční podpora kraje (FPk) je stanovena na lůžko se zohledněním těchto příjmů
(zdrojů) - úhrady od uživatelů služby a redukčního koeficientu;
Výpočet vyrovnávací platby a příspěvku kraje na vyrovnávací platbu na uvedené druhy
služeb sociální péče – ambulantní a terénní forma:
‐

VP = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)

‐

FPk = (FP * U * M) – (UPPP * S * H) * R

‐

FPk = dotace na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby * redukční
koeficient

VP – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby

FPk - příspěvek kraje na vyrovnávací platbu na příslušný druh sociální služby
U – celkové plánované úvazky pracovníků uvedené v žádosti o poskytnutí příspěvku kraje na
vyrovnávací platbu na příslušný rok (zaměstnanci pracující na pracovní smlouvy, dohody o
pracovní činnosti, dohody o provedení práce a na obchodní smlouvy), zde platí, že do
celkových úvazků pracovníků jsou započteny plánované úvazky pracovníků v přímé péči a
maximálně 0,3 úvazku ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči
UPPP – plánované úvazky pracovníků v přímé péči ze žádosti o poskytnutí příspěvku kraje na
vyrovnávací platbu podporu pro příslušný rok
FP – stanovená hodnota dotace na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým (průměrným) měsíčním nákladům na jednotlivé
druhy služeb (hodnota bude pro příslušný rok upravována - upřesňována s ohledem
na výstupy analýz nákladovosti jednotlivých druhů služeb)
Její výši stanoví rada kraje.
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, je-li služba v příslušném kalendářním
roce poskytována od ledna do prosince, pak hodnota je 12
S – obvyklá hodinová sazba v Kč za zajištění základních činnosti služby na 1 pracovní
úvazek (v případě služeb odlehčovací služby, denní stacionáře, centra denních služeb,
pečovatelská služba – není předmětem příspěvku na vyrovnávací platbu poskytnutí stravy)
Její výši stanoví rada kraje.
H – celkový stanovený/plánovaný počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka
v přímé péči za dané období (rok, na který je finanční podpora poskytována, stanoveno
vzhledem k provozní době služby a fondu pracovní doby) – pro rok 2019 bude ve výpočtu
použito 1 200 hodin
R – redukční koeficient stanovený zastupitelstvem kraje podle rozpočtových možností
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt
VI
d) Obvyklé náklady a úhrady uživatelů
Na základě analýzy nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb aktualizované pro
účely projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální
projekt VI byly stanoveny obvyklé náklady, případně úhrad uživatelů v přepočtu na lůžkoden
nebo na pracovní úvazek a měsíc, které byly uplatněny pro výpočet vyrovnávací platby
poskytovateli sociální služby v rámci uvedeného projektu pro rok 2019, které byly schváleny
Radou Kraje Vysočina dne 2. 7.2019 usnesením č. 1161/20/2019/RK. Výše těchto hodnot
může být změněna na základě žádostí podaných v dotačním programu zastupitelstvem kraje
a také jejich platnost je podmíněna schválením v zastupitelstvu kraje spolu se schválením
výše finanční podpory kraje.
Čl. 9
Způsob a lhůta podání žádosti o dotaci
Žádosti budou doručeny v zalepené obálce, kterou žadatel označí nápisem „Žádost o
poskytnutí dotace případně příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace kraje
z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
individuální projekt VI - NEOTVÍRAT“.

Žádosti musí být zpracované dle vzoru schváleného zastupitelstvem kraje a uvedeného
pro tento účel na internetových stránkách kraje jako součást těchto Zásad.
Na obálce dále uvede identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní název, sídlo či
korespondenční adresu.
Žádosti je možno podat:
a) osobně na podatelně na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava.
-

Pondělí, středa od 8:00 hod do 16:00 hod
Ostatní pracovní dny od 8:00 hod do 13:00 hod

b) zaslat doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
-

za den podání se bere den doručení doporučené pošty na výše uvedenou adresu
za čas podání nabídky odpovídá žadatel
kraj neuznává zdržení zaviněné poštou či přepravcem zásilky
za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o převzetí
nabídky na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Žádosti se přijímají v termínu od 15. 6. 2020 do 26. 6. 2020 do 10:00. Žádost musí být
doručena do skončení uvedené lhůty. Žádosti doručené po uplynutí této lhůty nebudou
zařazeny do hodnocení žádostí.
Čl. 10
Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu)
Garantem programu je odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava, 587 33.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb, Ing. Jitka Přibilová, tel. 564 602 837, e-mail: pribilova.j@kr-vysocina.cz.
Čl. 11
Hodnocení žádostí
Doručené žádosti budou zkontrolovány odborem sociálních věcí a na základě těchto Zásad a
rozpočtu projektu bude proveden výpočet vyrovnávací platby finanční podpory kraje, který
bude jako návrh předložen do rady kraje a zastupitelstva kraje. O návrzích na dotaci bude
rozhodovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání nejpozději do 30. 9. 2020.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Za aktualizaci těchto zásad odpovídá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
2) Součástí těchto Zásad je:
a) Příloha č. 1 - Žádost o dotaci z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

b) Příloha č. 2 - DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
(VYROVNÁVACÍ PLATBY)
3) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.
4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
12. 5. 2020 a schváleny usnesením č. 0228/03/2020/ZK.
V Jihlavě, dne 12. 5. 2020

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Příloha č. 1

Žádost o dotaci z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
Účel dotace:

Financování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb v rozsahu základních činností

1. Adresát žádosti

Kraj Vysočina

2. Identifikační údaje žadatele – poskytovatele sociálních služeb
2.1. Název:

…

2.2. Adresa:

…

2.3. Právní forma:

…

Veřejné zdravotnické zařízení: Ano/Ne
2.4. IČ:

…

2.5. Plátce DPH:

Ano/Ne

2.6. Kontaktní osoba:

…

2.7. Kontakty:
telefon

…

e-mail

…

2.8. Číslo účtu:

…

2.9. Zřizovatel:
Název:

…

2.10. Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod
zastoupení

3. Souhrn požadavků
Seznam služeb a výši požadavku na dotaci
Identifikátor
…

Název služby

Druh služby

Požadavek na
dotaci (Kč)

…

4. Přílohy žádosti
Níže uvedené soubory jsou jako přílohy přiloženy k žádosti o dotaci:
Typ přílohy

Příloha k sociální službě

Příloha č. 1 – Požadavek na dotaci

…

sociální služby
Příloha č. 2 – Doložení náležitostí dle

…

zákona 250/2000 Sb.
Příloha č. 3 – Kopie dokumentu, který

…

obsahuje právní důvod zastoupení
...

5. Informace o podání žádosti
5.1. Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání
žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke
státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy),
zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení,
místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního
samosprávného celku.
Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb
ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů.
Datum podání žádosti:

…

Žádost podal(a):

vlastnoruční podpis

Příloha žádosti č. 1 - Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. ...
Číslo registrace služby:
Druh služby:

...
...

Název služby / Zařízení, poskytující
sociální službu:
Název:

...
Adresa:

Popište územní působnost služby (slovně):
...
Období dosažení účelu dotace:
Účelu dotace bude dosaženo v období

od:

Odůvodnění žádosti:
Finanční zajištění provozu registrované služby ... v uvedeném období.
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny
Upřesnění
...
...
Převažující cílová skupina:
...
Věková kategorie cílové skupiny
...
...

Upřesnění k uvedeným věkovým kat.

Služba je poskytována od:

...

Forma(y) poskytování služby

a) pobytová
b) ambulantní
c) terénní
(Pokud vyberete volbu ambulantní nebo terénní, vyplňte
následující tabulku)

Provozní doba
Den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
Kapacita
Okamžitá kapacita: ...

Pracovní doba
...
...
...
...
...
Poznámka

do:

Počet lůžek: ...
Indikátory
Indikátor
6 00 00 Celkový počet účastníků
6 70 01 Kapacita podpořených služeb
6 70 10 Využívání podpořených osob
6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří
po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují
si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to
i OSVČ

Celkem
...
...
...

...

Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti:
...
Specifika služby:
...

Personální zajištění služby
V IP6:
Pracovní smlouvy

Pracovní zařazení
1 pracovníci v přímé péči
1.1 sociální pracovníci
1.2 pracovník v sociálních službách
1.2.1 přímá obslužná péče

Počet
úvazků v
projektu
0
0
0
0

Požadavek
Náklady
na
celkem (Kč)
dotaci(Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0

1.2.2 základní výchovná nepedagogická
činnosti
1.2.3 pečovatelská činnost

0
0

0
0

0
0

1.2.4 činnosti pod dohledem soc.
pracovníka
1.3 zdravotničtí pracovníci
1.4 pedagogičtí pracovníci
1.5 manželští a rodinní poradci

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.6 další odborní pracovníci, kteří
přímo poskytují soc. služby
2 ostatní pracovníci
2.1 vedoucí pracovníci
2.2 administrativní pracovníci

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.3 ostatní pracovníci
Celkem:

0
0

0
0

0
0

Dohody o provedení práce

Pracovní úkol
...
...
...
Celkem

Přímá péče
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne

Odměna
Rozsah práce (hodinová v
Kč)
(hod.)
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Požadavek
na dotaci z
IP6 (Kč)
0
0
0
0

0
0
0
0

Požadavek
na dotaci z
IP6 (Kč)
0
0
0
0

Náklady
celkem
(Kč)

Dohody o pracovní činnosti

Pracovní zařazení
...
...
...
Celkem

Sjednaná
práce
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne

Náklady
celkem
(Kč)

Počet
měsíců

Úvazek
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Požadavek
na dotaci
(Kč)
0
0
0
0

1.2.2 základní výchovná nepedagogická
činnosti
1.2.3 pečovatelská činnost

0
0

0
0

0
0

1.2.4 činnosti pod dohledem soc.
pracovníka
1.3 zdravotničtí pracovníci
1.4 pedagogičtí pracovníci
1.5 manželští a rodinní poradci

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.6 další odborní pracovníci, kteří
přímo poskytují soc. služby
2 ostatní pracovníci
2.1 vedoucí pracovníci
2.2 administrativní pracovníci
2.3 ostatní pracovníci
Celkem:

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Nákup služeb

Pracovní zařazení
1 pracovníci v přímé péči
1.1 sociální pracovníci
1.2 pracovník v sociálních službách
1.2.1 přímá obslužná péče

Počet
úvazků v
projektu

Náklady
celkem (Kč)

Dobrovolníci
Počet odpracovaných hodin:
...

Celkem: ...

Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek

Plánované
náklady (Kč)
0
0
0
0
0
0
0

Požadovaná
dotace z IP6
(Kč)
0
0
0
0
0
0
0

2.1.1 dlouhodobý nehmotný majetek
60 tis. kč

0

0

2.1.2 dlouhodobý hmotný majetek 40
tis. kč
2.2 potraviny
2.3 kancelářské potřeby
2.4 pohonné hmoty
2.5 jiné spotřebované nákupy
2.6 služby
2.6.1 energie

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2.6.2 telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje
2.6.3 nájemné
2.6.4 právní a ekonomické služby
2.6.5 školení a kurzy
2.6.6 opravy a udržování
2.6.7 cestovní náhrady

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2.6.8 pracovníci v přímé péči (mimo
prac. poměr, DPP, DPČ)

0

0

2.6.9 ostatní pracovníci (mimo prac.
poměr, DPP, DPČ)
2.6.10 jiné
2.7 odpisy
2.8 ostatní náklady
Celkem

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Kód + nákladová položka
1 osobní náklady
1.1 pracovní smlouvy
1.2 dohody o pracovní činnosti
1.3 dohody o provedení práce
1.4 jiné osobní náklady
2 provozní náklady
2.1 dlouhodobý majetek

Komentář

Zdroje financování služby
Zdroj financování služby
příspěvek zřizovatele obce
příspěvek ‐ Úřad práce
pěstounská péče ‐ dohoda o výkonu
dotace MPSV
příspěvek zřizovatele kraje
úhrayd od uživatele
fondy zdravotních pojišťoven
další dotace od resortů státní správy
další dotace od krajů (celkem)
další dotace od obcí (celkem)
dotace ‐ strukturální fondy
Jiné
Celkem

Předpoklad
na uvedené
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Příloha žádosti č. 2

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a,
odst. 3, písm. f) 1.
(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze
zasedání zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo
z obchodního rejstříku atp.)1

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 2.
(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky níže výpis všech svých členů, právnická osoba
podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; svazek obcí
doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.).

Pořadové
číslo

IČO / datum
narození

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.
1

Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat

(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina,
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.)

Pořadové
číslo

IČO

Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý
podíl

Výše podílu v
%2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

2

pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno“

Příloha č. 2
DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
(VYROVNÁVACÍ PLATBY)
„uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“
k ID ……
I. Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4 200 511 049/6800
variabilní symbol:
specifický symbol:
a
………………. název
adresa / se sídlem / s místem podnikání:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
.............................................
číslo účtu: ....................................
variabilní symbol:.........................
Varianta smluvní strany v případě poskytnutí podpory příspěvkové organizaci obce:
XY, příspěvková organizace (název příspěvkové organizace obce)
se sídlem: ……………………….
IČO: ………………………………
DIČ: ………………………………
zastoupená: ……………………
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu obce (název obce) - zřizovatele: ………………………
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o
poskytnutí dotace (vyrovnávací platby), (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany
uzavírají v souladu s Čl. 14 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“).
II. Změny a doplňky
1) Čl. 4 odst. 1) nově zní:
1)

„Kraj navyšuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 10. 2019 do
31. 12. 2020 o .......Kč, na celkovou částku …. Kč.“

2) Čl. 6 odst. 1) nově zní:

1) „První část dotace bude vyplacena ve výši tříměsíčního období do 30 kalendářních dnů
od podpisu této smlouvy. První část dotace má formu zálohy a bude poskytnuta
poskytovateli po celou dobu projektu. Bude vyúčtována nejpozději ke dni ukončení
platnosti smlouvy tj. 31. 12. 2020 a to proti nákladům za poslední monitorovací období.
V případě předčasného ukončení Smlouvy bude první část dotace vyúčtována proti
nákladům za poslední 3 měsíce bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“
3) Čl. 7 odst. 1) nově zní:
1)

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování
základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách uvedených v Čl. 2 této smlouvy v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020
včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2021.

4) Čl. 8 písm. e) nově zní (mění se pouze v případě změny počtu indikátorů):
„e) zajistit naplnění indikátoru projektu 6 00 00/ 6 70 10 v počtu … osob a kapacity dle
Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu;“
III. Ostatní ustanovení
1)

Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2)

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4)

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.

5)

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

6)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně

podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění
podmínek tohoto dodatku.
7)

Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2020 usnesením
č. xxxx/xx/2020/ZK

V ............................. dne ........................

………...........................................

V Jihlavě dne ........................................

...............................................................
Mgr. Pavel Franěk
1. náměstek hejtmana

