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PROGRAM I

PROGRAM I
ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJĶ/NÁKLADĶ SUBJEKTĶ
POVěĮENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OBECNÉHO HOSPODÁĮSKÉHO ZÁJMU
(Podmínky pro poskytování programové dotace)

Článek I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Poskytování programové dotace dobrovolným svazkem obcí Sdružení Mikroregion
Rožnovskoě se sídlem Masarykovo nám. 128ě PSČ 756 61ě Rožnov pod RadhoštĜmě
IČ: 70238642 (dále jen „Mikroregion“) na částečnou úhradu provozních výdajķ/nákladķ
subjektķ povĜįených poskytováním sociálních služeb obecného hospodáįského zájmu
se įídí ustanoveními „Zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené
Sdružením Mikroregionem Rožnovsko ve vyhlášených programech“, (dále jen
„programové zásady“), schválených Valnou hromadou Mikroregionu dne 25. 10. 2017
usnesením č. 1.
2. Programové zásady jsou k dispozici u zamĜstnance Mikroregionu povĜįeného
administrativním zabezpečením procesu poskytování programových dotací (dále
jen „administrátor“) a jsou zveįejnĜny na webových stránkách Sdružení Mikroregion
Rožnovsko – www.roznovsko.cz v sekci Projekty.
3. Sociální službou se pro účely tohoto programu rozumí činnosti nebo soubor činností
podle zákona o sociálních službách zajišĵujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenĜní nebo prevence sociálního vyloučení.
4. Program na částečnou úhradu provozních výdajķ/nákladķ subjektķ povĜįených
poskytováním sociálních služeb obecného hospodáįského zájmu (dále jen „Program I“)
specifikuje vĜcnéě obsahovéě formálníě časové a finanční podmínky pro poskytování
programové dotace z rozpočtu Mikroregionu tímě že:
a) určuje účelě na který mohou být penĜžní prostįedky z programové dotace
poskytnuty, a dķvody podpory zabezpečení stanoveného účelu programové
dotace (Článek II.),
b) podrobnĜji vymezuje okruh žadatelķ o programovou dotaci (Článek III.),
c) upįesĨuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tímě že stanoví
pįedpokládaný celkový objem penĜžních prostįedkķ vyčlenĜných v rozpočtu na
podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové
dotace v jednotlivém pįípadĜě popį. kritéria pro stanovení výše programové dotace
(Článek IV.),
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d) vymezuje lhķtu pro podání Žádostí o programovou dotaci a lhķtu pro rozhodnutí
o programové dotaci (Článek V.),
e) upįesĨuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci (Článek VI.)ě
f) konkretizuje postup posuzovatelķ a hodnotitelķ pįi hodnocení Žádostí
o programovou dotaci (Článek VII.)ě
g) stanoví pravidla pro hodnocení žádostí o programovou dotaci (Článek VII.),
h) pįípadnĜ definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace.
5. Posuzovatelem a hodnotitelem žádostí o programovou dotaci v rámci Programu I jsou
členové sociální komise zįízené pįi RadĜ mĜsta Rožnov pod RadhoštĜm, doplnĜni dalšími
členy jmenovanými Valnou hromadou Mikroregionu (dále jen „hodnotitelé“).
Článek II.
ÚČEL A DĶVOD VYHLÁŠENÍ PROGRAMU
1. Dķvodem vyhlášení Programu I je úsilí Mikroregionu systémovĜ finančnĜ podpoįit činnost
poskytovatelķ sociálních služeb pķsobících na území členských obcí Mikroregionu,
popįípadĜ poskytujících tyto služby občanķm členským obcí Mikroregionu (dále jen
„sociální služby“).
2. Program I je vyhlašován v souladu s Komunitním plánem
a souvisejících služeb ORP Rožnov pod RadhoštĜm 2017-2020.

rozvoje

sociálních

3. Účelem tohoto Programu I je v rámci rozpočtových možností Mikroregionu pįispĜt
poskytovatelķm sociálních služeb na částečnou úhradu uznatelných nákladķ/výdajķ
souvisejících s výkonem činností uvedených v bodĜ 1. tohoto článku.

Článek III.
OKRUH ŽADATELĶ O PROůRAMOVOU DOTACI
O programovou dotaci Mikroregionu podle tohoto Programu I mohou žádat jen žadatelé
vymezeni v Článku I., odst. 6. Programových zásad a splĨující podmínky uvedené
v Článku VI., odst. 3. Programových zásad a dále jen žadatelé splĨující zároveĨ následující
podmínky:
a) poskytovaná sociální služba je zaregistrovaná nebo zapsaná v registru poskytovatelķ
sociálních služebě
b) poskytovaná sociální služba je zaįazena do sítĜ podporovaných sociálních služeb
Zlínského krajeě
c) žadatel je povĜįen Zlínským krajem výkonem veįejné služby pro rok 2018.

Článek IV.
UPĮESNěNÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PROůRAMOVÉ DOTACE
1. Pįedpokládaný celkový objem penĜžních prostįedkķ na programové dotace
na podporu sociálních služeb činí 4 000 000 Kč. Konečná výše tĜchto prostįedkķ bude

2

PROůRAMOVÉ DOTACE

PROGRAM I

stanovena ve schváleném rozpočtu Mikroregionu pro rok 2018.
2. Programovou dotaci lze použít jen na částečnou úhradu uznatelných výdajķ/nákladķ
vynaložených na účel uvedený v Článku II.ě odst. 3. tohoto Programu I, které splĨují
podmínku zpķsobilosti (uznatelnosti) podle Článku VIII. Programových zásad. Uznatelným
výdajem/nákladem je také pįimĜįený ziskě jehož výše je stanovená v Programu
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištĜní dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 v Čl. IX.
3. Z programové
dotace
nemohou
v Článku IX. Programových zásad.

být

hrazeny

výdaje/náklady

uvedené

4. Z programové dotace lze hradit jen uznatelné výdaje/náklady vzniklé v roce 2018,
tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazené nejpozdĜji do 20. 1. 2019.
Článek V.
LHĶTY
Lhķty (termíny) pro podávání Žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu I
a lhķty (termíny) procesu posuzováníě hodnocení a rozhodování o poskytnutí programové
dotace poskytovatelem se įídí samostatným dokumentem - časovým harmonogramem,
definovaným v článku Článku IV. Programových zásad.

Článek VI.
UPĮESNěNÍ PODKLADĶ ŽÁDOSTÍ O PROGRAMOVOU DOTACI
1. Pro účely podání Žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu I žadatel
vyplĨuje formuláį Žádosti o programovou podporuě pįičemž postupuje podle vysvĜtlivek
uvedených ve formuláįi. Ůormuláį Žádosti je k dispozici u administrátora a je zveįejnĜn
na webových stránkách Sdružení Mikroregion Rožnovsko – www.roznovsko.cz v sekci
Projekty.
2. K Žádosti pįikládá žadatel:
a) v písemné
podobĜ
kromĜ
povinných
pįíloh
uvedených
v Článku VI. odst. 6. Programových zásad dále:
 Kopii „Žádosti poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištĜní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2018“ (dále jen „Žádost o účelovou dotaci ZK pro rok 2018“)., pįípadnĜ
kopii žádosti do Individuálního projektu včetnĜ rozpočtové části,
 „PovĜįení Rady Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodáįského
zájmu pro zajištĜní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2018“.
 Výkaz ze systému KISSOS (exportovaný formát v části „skutečnost roku 2017“),
 Indikátory (výkonová mĜįítka) sociálních služebě k jejichž zajištĜní se
poskytovatel sociální služby zaváže v uzavįené Veįejnoprávní smlouvĜ o
poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na podporu
poskytovatelķ sociálních služeb pķsobících na území členských obcí
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Mikroregionuě popįípadĜ poskytujících tyto služby občanķm členským obcí
Mikroregionu.
b) v elektronické podobĜ – ve formátu .pdf (na e-mail: info@roznovsko.cz nebo na CD
nosiči):
 Žádost o dotaci do Programu I,
 Kopii „Žádosti poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištĜní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2018“ (dále jen „Žádost o účelovou dotaci ZK pro rok 2018“).ě pįípadnĜ
kopii žádosti do Individuálního projektu včetnĜ rozpočtové částiě
 Výkaz ze systému KISSOS (exportovaný formát v části „skutečnost roku 2017“),
 VyplnĜná Pįíloha č. 1 - Výpočet požadované dotace
c) v elektronické podobĜ včetnĜ všech pįíloh prostįednictvím informačního systému
datových schránek (ISDS)ě ID datové schránky qeakrmt

Článek VII.
KONKRETIZACE POSTUPU PĮI POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
1. Hodnotitelé
se
pįi
posuzování
Článku XI. Programových zásad.

a

hodnocení

žádostí

įídí

ustanoveními

2. Hodnotitelé vyįadí žadatele (žádost) o poskytnutí programové dotace ze seznamu
žadatelķ pįi zjištĜní nesprávných nebo neúplných údajķ v žádosti o programovou dotaci
podle tohoto Programu I nebo z dķvodu:
a) nesplnĜní podmínek stanovených v Programových zásadách pro žadatele
o programovou dotaci,
b) žádost není v souladu s vyhlášenými cíli a účelem dle Článku II. tohoto Programu I,
c) žadatel nesplĨuje podmínky stanovené v Článku III. tohoto Programu I (není
oprávnĜným žadatelem)ě
d) pįedložené podklady žadatelem o programovou dotaci jsou v rozporu
s podmínkami uvedenými ve vysvĜtlivkách pro vyplnĜní formuláįe Žádosti
pro programovou dotaci.
3. Hodnotitelé dále rozhodnou o konečném počtu pįijatých žádostí o programovou dotaci
podle tohoto Programu I (dále jen oprávnĜní žadatelé).
4. Hodnotitelé rozdĜlí finanční prostįedky vyčlenĜné na podporu zabezpečení sociálních
služeb z rozpočtu Mikroregionu v souladu s Článkem IV. tohoto Programu I mezi
jednotlivé oprávnĜné žadatele na základĜ následujících pravidel:
a) budou vycházet z indikátorķ (výkonových mĜįítek) sociální službyě k jejichž zajištĜní
se poskytovatel sociální služby zavazuje v uzavįené Veįejnoprávní smlouvĜ
o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na podporu
poskytovatelķ sociálních služeb pķsobících na území členských obcí Mikroregionuě
popįípadĜ poskytujících tyto služby občanķm členským obcí Mikroregionuě
b) navrhnou konečnou výši programové dotace pro jednotlivé oprávnĜné žadatele
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s pįihlédnutím zejména:
 ke společenskému významu a pįínosu sociální služby
- potįebnosti sociální služby pro občany Mikroregionu,
- pįedpokládaného počtu uživatelķ sociální služby,
- podmínek úhrady sociální aktivity ze strany uživatelķ.
 k pįimĜįenosti výdajķ/nákladķ uvedených v žádosti o účelovou dotaci
požadovaných od obcí Mikroregionu vzhledem k významu a rozsahu sociální
služby
 k pįedpokládanému
podílu
územních
samospráv
na
nákladech
poskytovaných sociálních služeb uvedeném v „Podmínkách pro stanovení
podpory k zajištĜní dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018“
 z hodnocení dalších kritériíě které si hodnotitelé odsouhlasí pįed zahájením
posuzování a hodnocení žádosti oprávnĜných žadatelķ o programovou dotaci
podle tohoto Programu I.
c) rozhodne o rovnomĜrném krácení konečného návrhu programové dotace
jednotlivým oprávnĜným žadatelķmě pokud celková výše programové dotace
navržena podle odst. 4. tohoto Článku pįesáhne celkový objem penĜžních
prostįedkķ na podporu sociálních služeb stanovený podle Článku IV. odst. 1. tohoto
Programu I.
5. Hodnotitelé zpracují o prķbĜhu posuzování a hodnocení žádostí žadatelķ závĜrečnou
zprávu podle článku Článku XI., odst. 7. Programových zásad.

Článek VIII.
ZÁVěREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Program I je vyhlášen v souladu s Článkem V. Programových zásad a je vyhlášen
pro kalendáįní rok 2018.
2. Poskytnutí programové dotaceě jakož i její pįípadné nečerpání nebo nedočerpání v plné
výšiě nezakládá nárok pįíjemce na poskytnutí dotace v následujících kalendáįních
letech.
3. Program I byl schválen usnesením Valné hromady Mikroregionu č. 1 ze dne 25. 10. 2017,
nabývá platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Mikroregionu a je účinný
od 1. 1. 2018.

Pįílohy:

Žádost o programovou dotaci podle Programu I
Vzorová veįejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE DO PROůRAMU I
PRO ROK 2018
ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJĶ/NÁKLADĶ SUBJEKTĶ POVěĮENÝCH
ZLÍNSKÝM KRAJEM POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO
HOSPODÁĮSKÉHO ZÁJMU

ÚDAJE O ŽADATELI
Název subjektu:
IČO:

DIČ:
uliceě č.p.:

Sídlo - adresa subjektu:
Sídlo provozovnyě pobočky:

obecě PSČ:
(pokud se

liší od sídla subjektu)

Bankovní spojení:

uliceě č.p.:
obecě PSČ:
penĜžní ústav:
číslo účtu:

Zápis ŮO/PO ve veįejném seznamu:
Osoba oprávnĜná jednat jménem
subjektu:

Jméno a pįíjmení:
Funkce:
Telefon a e-mail:
Jméno a pįíjmení:

Kontaktní osoba:

Funkce:
Telefon a e-mail:

PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ HODNOTITELĶ
dle stanovených kritérií Programu

Název a identifikátor služby:
Požadovaná dotace v Kč:
dle výpočtu v Pįíloze č. 1 této žádosti

Počet klientķ služby
Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko-Solanec
Prostįední Bečva
Rožnov p. R.
Z toho:
Valašská Bystįice
Vidče
Vigantice
Zubįí
mimo ORP* Rožnov p. R.
POČET KLIENTĶ CELKEM

2016

2017

0

0

* ORP - obec s rozšíįenou pķsobností

Další požadované dotace od obcí v roce 2018 (uveėte název obce a požadovanou částku)

S

Pįedpoklad 2018

0

Žádost o dotaci PROůRAM I

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

POVINNÉ PĮÍLOHY K ŽÁDOSTI
zašrktnĜteě které z uvedených pįíloh k žádosti pįikládáte

a) Kopie registrace žadatele nebo výpis z veįejného seznamuě pokud je žadatel PO
pįiloženo k Žádosti

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily

počet stran

viz. Čestná prohlášení této Žádosti

b) Kopie stanov nebo statutu, zįizovací listiny, zakladatelské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu
žadateleě pokud je PO
pįiloženo k Žádosti

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily

počet stran

viz. Čestná prohlášení této Žádosti

c) Kopie dokladu o volbĜ nebo jmenování statutárního orgánu žadateleě je-li žadatel PO
pįiloženo k Žádosti

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily

počet stran

viz. Čestná prohlášení této Žádosti

d) Kopie smlouvy o zįízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení penĜžního ústavu o vedení bĜžného účtu
žadatele
pįiloženo k Žádosti

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily

počet stran

viz. Čestná prohlášení této Žádosti

e) Kopie poslední platné registrace dané sociální služby
pįiloženo k Žádosti

počet stran

f) Indikátory sociálních služebě k jejichž zajištĜní se poskytovatel sociální služby zavazuje
pįiloženo k Žádosti

počet stran

g) Kopie "PovĜįení Rady Zlínského kraje k poskytování služeb obecnĜ hospodáįského zájmu pro zajištĜní
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2018" **
pįiloženo k Žádosti

počet stran

h) Výkaz ze systému KISSOS „skutečnost roku 2017“ **
pįiloženo k Žádosti

počet stran

i) Kopie žádosti "Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištĜní
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018", pįípadnĜ kopii "Žádosti do Individuálního
projektu" **
pįiloženo k Žádosti

počet stran

j) VyplnĜná Pįíloha č. 1 - Výpočet požadovaná dotace **
pįiloženo k Žádosti

počet stran

** pįíloha se dodává také v elektronické podobĜ - formát .pdfě více v Čl. VIě odst. 2b) Programu I

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

1. Žadatel tímto závaznĜ prohlašuje:
že splĨuje podmínky stanovené v Čl. VI, odst. 2. „Zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely
určené Sdružení Mikroregion Rožnovsko ve vyhlášených programech“ a že bude dodržovat ostatní ustanovení
tĜchto Zásadě schválených Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 25. 10. 2017 usnesením č. 1
a platné právní pįedpisy ČRě a svým podpisem potvrzuje pravdivost údajķ uvedených v této Žádosti a v
pįílohách žádosti.
2. a) * že obdržel za poslední tįi roky podporu „DE MINIMIS“ v celkové výši ______________ EUR a tato výše
nepįesahuje limit stanovený Naįízením komise (ES) č. 1998/2006 ve výši 200 000 EUR
Výše podporyě kterou žadatel obdržel za poslední 3 roky:
Datum pįijetí
podpory

Název subjektuě který podporu poskytl

Výše podpory v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
b) * že neobdržel podporu „DE MINIMIS“
* žadatel musí zaškrtnout jednu z možností a) nebo b), a v p ípad zaškrtnutí možnosti a) doplnit požadované údaje
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3. Žadatel v minulosti žádal Sdružení Mikroregion Rožnovsko o poskytnutí programové dotaceě a to:

4.

naposledy podal žádost v roce ____________
naposledy obdržel dotaci ve výši ______________ Kč v roce ___________
Žadatel o programovou dotaci souhlasí se zveįejnĜním údajķ podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném

pįístupu k informacímě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķě a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným
právním pįedpisem a dále se zveįejnĜním (včetnĜ zpracování) všech údajķ uvedených v Žádosti a jejich
pįíloháchě v informačních systémech poskytovatele –

Sdružení Mikroregion Rožnovskoě pįípadnĜ v

systémech/registrech dle platných právních pįedpisķě pro zajištĜní informovanosti o pįínosech programové
dotace.
5. Žadatel - fyzická osoba - udĜluje podpisem této Žádosti poskytovateli – Sdružení Mikroregion Rožnovskoě
souhlas ke shromažėování údajķ v souladu se zákonem č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních údajķě ve znĜní
pozdĜjších pįedpisķě které sdĜlil či sdĜlí v souvislosti s podáním této žádosti; souhlasí s tímě aby poskytovatel
Sdružení Mikroregion Rožnovsko jeho osobní údaje poskytoval tįetím osobám; Sdružení Mikroregion Rožnovsko
tyto údaje poskytne, pokud budou splnĜny všechny podmínky zákona č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních
údajķě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķ.
6. Žadatel zodpovídá za úplnost a správnost a pravdivost údajķ pįedložených v této Žádosti.
7. V pįípadĜě že žadatel zatrhl v povinných pįílohách u bodķ a-d ě že se údaje nezmĜnilyě dále prohlašujeě že
tyto povinné pįílohy již v minulosti Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytl a jejich obsah se nezmĜnil a jsou
stále platné.
8. Žadatel dále prohlašujeě že kopie žádosti - "Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištĜní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018" se
shoduje s podaným originálem.

V ………………………………………………………..

Dne…………………………………

___________________________________________
Žadatel/Za žadatele
(jménoě pįíjmeníě titul)

………………………………………
Podpis

S

PĮÍLOHA Č. 1: VÝPOČET POŽADOVANÉ DOTACE
Poįadí
sociální
služby

Druh sociální služby

typ služby

Cílová
skupina

Podíl
ÚSC

jednotka

Celkové
pįedpokládané
náklady služby v
roce 2018

Celkový
počet
jednotek v
roce 2018

Náklady na
jednotku

Podíl SMR na
jednotku

Pįedpokládaný
počet jednotek
poskytnutých
občanķm SMR v r.
2018

Výsledek
dotace A

Výsledek
Dotace B

Částka
požadované
dotace

Částka
požadované
dotace po
zaokrouhlení

1.

Azylové domy – pro
muže a ženy bez
pįístįeší

pobytová

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

5%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

2.

Azylové domy – pro
rodiny s dĜtmi (1 – 25
lķžek)

pobytová

Rodiny s
dĜtmi

9%

bytoden

1

0

0

0

0

0

0

3.

Azylové domy – pro
rodiny s dĜtmi (26 a
více lķžek)

pobytová

Rodiny s
dĜtmi

9%

bytoden

1

0

0

0

0

0

0

4

Centra denních
služeb

ambulantní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

5

Centra denních
služeb

ambulantní

Senioįi

25%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

15%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

6

Denní stacionáįe

ambulantní

Osoby se
zdravotním
postižením

7

Denní stacionáįe

ambulantní

Senioįi

15%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

8

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením (001 – 25
lķžek)

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

2%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

9

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením (026 – 50
lķžek)

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

2%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

10

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením (051 – 80
lķžek)

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

1%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

11

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením (081 – 120
lķžek)

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

1%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

12

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením (121 a více
lķžek)

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

1%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

13.

Domovy pro seniory
(001 – 40 lķžek)

pobytová

Senioįi

5%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

14.

Domovy pro seniory
(041 – 70 lķžek)

pobytová

Senioįi

4%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

15.

Domovy pro seniory
(071 – 100 lķžek)

pobytová

Senioįi

4%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

16.

Domovy pro seniory
(101 – 140 lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

17.

Domovy pro seniory
(141 a více lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

18.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby s
Alzheimerovou
chorobou a jinými
typy demencí (001 –
25 lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

19.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby s
Alzheimerovou
chorobou a jinými
typy demencí (026 –
60 lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

20.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby s
Alzheimerovou
chorobou a jinými
typy demencí (061 –
80 lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

21.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby s
Alzheimerovou
chorobou a jinými
typy demencí (081 a
více lķžek)

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

22.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby s
duševním
onemocnĜním

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

4%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

23.

Domovy se zvláštním
režimem – pro osoby
závislé na
návykových látkách

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

24.

Domy na pķl cesty

pobytová

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

6%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

25.

ChránĜné bydlení

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

6%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

26.

Intervenční centra

ambulantní

Rodiny s
dĜtmi

13%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

27.

Intervenční centra

terénní

Rodiny s
dĜtmi

13%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

35%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

28.

Kontaktní centra

ambulantní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

29.

Nízkoprahová zaįízení
pro dĜti a mládež

ambulantní

Rodiny s
dĜtmi

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

30.

Nízkoprahová denní
centra

ambulantní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

15%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

31.

Noclehárny

ambulantní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

10%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

32.

Odborné sociální
poradenství

ambulantní i
terénní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

20%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

33.

Odborné sociální
poradenství

ambulantní i
terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

34.

Odborné sociální
poradenství

ambulantní i
terénní

Rodiny s
dĜtmi

20%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

Osoby se
zdravotním
postižením

4%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

35.

Odlehčovací služby –
pobytové

pobytová

36.

Odlehčovací služby –
pobytové

pobytová

Senioįi

3%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

15%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

37.

Odlehčovací služby terénní

38.

Odlehčovací služby terénní

terénní

Senioįi

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

39.

Osobní asistence

terénní

Senioįi

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

40.

Pečovatelská služba

ambulantní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

41.

Pečovatelská služba

ambulantní

Senioįi

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

42.

Pečovatelská služba
(poskytována na
území alespoĨ tįí
obcí)

terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

43.

Pečovatelská služba
(poskytována na
území alespoĨ tįí
obcí)

terénní

Senioįi

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

44.

Pečovatelská služba
(poskytována na
území ménĜ než tįí
obcí)

terénní

Senioįi

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

45.

Pečovatelská služba
(poskytována na
území ménĜ než tįí
obcí)

terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

46.

Podpora
samostatného
bydlení

terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

15%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

47.

Raná péče

terénní

Rodiny s
dĜtmi

15%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

15%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

48.

Služby následné péče
– ambulantní

ambulantní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

49.

Služby následné péče
– pobytové

pobytová

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

10%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

50.

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zaįízeních lķžkové
péče

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

1%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

51.

SociálnĜ aktivizační
služby

ambulantní i
terénní

Rodiny s
dĜtmi

15%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

52.

SociálnĜ aktivizační
služby

ambulantní i
terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

53.

SociálnĜ aktivizační
služby

ambulantní i
terénní

Senioįi

25%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

54.

Sociální rehabilitace

ambulantní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

55.

Sociální rehabilitace

ambulantní
terénní

osoby s
duševním
onemocnĜní
m

17%

osobohodina
hodina

1

0

0

0

0

0

0

56.

SociálnĜ terapeutické
dílny

ambulantní

Osoby se
zdravotním
postižením

15%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

57.

Terénní programy –
pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

terénní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

15%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

58.

Terénní programy –
pro osoby závislé na
návykových látkách

terénní

Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

15%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

59.

Tlumočnické služby

ambulantní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

osobohodina

1

0

0

0

0

0

0

60.

Tlumočnické služby

terénní

Osoby se
zdravotním
postižením

20%

hodina

1

0

0

0

0

0

0

61.

Týdenní stacionáįe

pobytová

Osoby se
zdravotním
postižením

5%

lķžkoden

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem za poskytovatele
Pozn.: VyplĨujte jen bílá poleě nezasahujte do pįednastavených vzorcķ. Výsledek je automaticky zaokrouhlován.

Vzorová smlouva pro Program I

VE EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č…..
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších
p edpis , (dále jen „správní ád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve form vyrovnávací platby za závazek
ve ejné služby ud lené určitým podnik m pov eným poskytováním služeb obecného hospodá ského zájmu,
ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č. K (2011) 9380), uve ejn ného 11. 1. 2012 v Ú edním v stníku L
č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Sdružení Mikroregion Rožnovsko
zastoupené p edsedou Ing. Radimem Holišem
se sídlem Masarykovo nám stí 128,756 61 Rožnov pod Radhošt m
IČ: 70238642,
bankovní spojení: 94-2780770207/0100
administrátor dotace: Manažer CSS, Ing. Eva Vojk vková, tel.:
dále jako „Mikroregion“.
a
2. Jméno, p íjmení/ Název/Obchodní firma, právní forma:
Zastoupený:
Se sídlem:
Datum narození/ IČ/DIČ:
Místo provozovny/podnikání:
Bankovní spojení: včetn názvu banky a VS dotace
Zápis ve ve ejném seznamu:
Kontaktní osoba/telefon:
 dále jako „Poskytovatel sociálních služeb“

Článek II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Mikroregion s cílem a v rámci zajišt ní a podporování činností poskytovatel sociálních
služeb na území Mikroregionu nebo prokazateln pro občany člen Mikroregionu,
jakož i zajišt ní a podporování samotné existence a realizace poskytování sociálních
služeb jako služeb obecného hospodá ského zájmu na území Mikroregionu
nebo prokazateln pro občany člen Mikroregionu, a za účelem finanční podpory
poskytování sociálních služeb na území Mikroregionu nebo prokazateln pro občany
člen Mikroregionu z rozpočtu Mikroregionu, p istupuje k Pov ení Zlínského kraje
k poskytování služeb obecného hospodá ského zájmu, které schválila Rada Zlínského
kraje dne …………… č. usnesení …………, a to k Pov ení mezi Zlínským krajem
jako pov ovatelem, a ……………. jako pov ovaným, ze dne ………….. (dále
jen „Pov ení“). Sociálními službami obecného hospodá ského zájmu dle tohoto Pov ení
1

Vzorová smlouva pro Program I

jsou:
…………… (p evažující cílová skupina: ………………),
…………… (p evažující cílová skupina: ………………),
….
(dále jen „sociální služba“). Pov ení je p ílohou č. 1 této smlouvy. Poskytovatel
sociálních služeb se podpisem této ve ejnoprávní smlouvy zavazuje poskytovat sociální
službu v souladu s tímto Pov ením a touto ve ejnoprávní smlouvou na území
Mikroregionu nebo prokazateln pro občany člen Mikroregionu.
2. Podporovaná sociální služba poskytovaná Poskytovatelem sociálních služeb
dle této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení je službou obecného hospodá ského zájmu
ve smyslu Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU. Sociální služba musí být poskytována
v rozsahu a kvalit základních činností stanovených zákonem o sociálních službách,
provád cími p edpisy a dalšími obecn
závaznými právními p edpisy. Činnost
Poskytovatele sociálních služeb bude vykonávána jeho jménem a na jeho účet
a odpov dnost v souladu s p ísl. právními p edpisy na území Mikroregionu
nebo prokazateln pro občany člen Mikroregionu. Poskytovatel sociálních služeb
odpovídá za v cné, personální a technické vybavení prostor, kde bude poskytování
sociální služby uskuteč ováno dle platných právních p edpis a za vytvo ení vhodných
podmínek pro její poskytování.
3. Poskytovatel sociálních služeb je právnickou osobou, které bylo vydáno rozhodnutí
o registraci ve smyslu zákona o sociálních službách a je zapsán v registru poskytovatel
sociálních služeb s tím, že rozhodnutí o registraci:
a) ……………. ID SLUŽBY poskytovaná od ………., rozhodnutí bylo vydáno Krajským
ú adem Zlínského kraje dne ………… a nabylo právní moci dne ………….,
b) ……………. ID SLUŽBY poskytovaná od ………., rozhodnutí bylo vydáno Krajským
ú adem Zlínského kraje dne ………… a nabylo právní moci dne ………….,
c) …..
4. Účelem této ve ejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran p i poskytnutí finanční podpory – vyrovnávací platby - z rozpočtu Mikroregionu
za závazek služby obecného hospodá ského zájmu, tzn. za ádné pln ní sociální služby
v souladu s výše uvedeným Pov ením a jeho p ílohou č. 1 a touto ve ejnoprávní
smlouvou, tj. na podporu poskytování sociální služby vymezené v p íloze č. 1 Pov ení
a odst. 1 tohoto čl. na území Mikroregionu nebo prokazateln pro občany člen
Mikroregionu.




Článek III.
P EDM T VE EJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
1. Mikroregion se zavazuje poskytnout Poskytovateli sociálních služeb na jeho účet
uvedený v čl. I. této ve ejnoprávní smlouvy finanční podporu ve form vyrovnávací platby
za závazek sociální služby jako služby obecného hospodá ského zájmu ve smyslu
Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, jak je uvedeno v čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy,
tj. za ádné pln ní sociální služby v souladu s touto ve ejnoprávní smlouvou a s výše
uvedeným Pov ením a jeho p ílohou č. 1.
2. Mikroregion poskytne Poskytovateli sociálních služeb:
 na základ jeho žádosti ev. č. ze dne ……., p i spln ní podmínek této smlouvy,
ze svého rozpočtu finanční podporu – vyrovnávací platbu – ……..,- Kč, slovy ……..
korun českých, účelov určenou na ………
 na základ jeho žádosti ev. č. ze dne ……., p i spln ní podmínek této smlouvy,
ze svého rozpočtu finanční podporu – vyrovnávací platbu – ……..,- Kč, slovy ……..
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

korun českých, účelov určenou na ………
 …... (dále jen „Dotace“).
Poskytnutá Dotace pokrývá pouze část rozdílu veškerých uznatelných náklad a výnos
Poskytovatele sociálních služeb dosažených p i poskytování sociální služby
dle této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení. Dotace je poskytována formou zálohy
s povinností jejího následného vyúčtování.
Mikroregion p evede Dotaci jednorázov na bankovní účet Poskytovatele sociálních
služeb uvedený v čl. I. této ve ejnoprávní smlouvy po podpisu smlouvy ob ma smluvními
stranami do 60 dn nejpozd ji však do 30. 9. 2018. Dotace je poskytována v souladu
s rozpočtem Mikroregionu na rok 2018, schváleným usnesením Valné hromady
Mikroregionu č…. ze dne ?.
Dotace - vyrovnávací platba - je určena výhradn ke krytí rozdílu mezi uznatelnými
náklady (výdaje), které Poskytovateli sociálních služeb prokazateln
vzniknou
v souvislosti s poskytováním sociální služby podle Článku II. odst. 1 a 2 a Článku III.
odst. 1 a 2 této ve ejnoprávní smlouvy a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti
s poskytováním této sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazateln pro občany
člen Mikroregionu.
Právo Poskytovatele sociálních služeb na Dotaci (vyrovnávací platbu) vznikne v p ípad ,
že uznatelné náklady (výdaje), které Poskytovateli sociálních služeb prokazateln
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby, tj. službou v obecném
hospodá ském zájmu včetn započítaného p im eného zisku, jsou vyšší než výnosy
vzniklé v souvislosti s poskytováním této sociální služby, tj. sociální služba je ztrátová.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen prokázat zvláš ztrátu nebo zisk vzniklé
p i pln ní sociální služby, tj. závazku služby v obecném hospodá ském,
dle této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení, a zvláš ztrátu nebo zisk z ostatních činností,
které provozuje či bude provozovat, a které nejsou sociální službou dle této ve ejnoprávní
smlouvy a Pov ení.
Pro výpočet výše vyrovnávací platby se použijí vždy pouze uznatelné náklady (výdaje)
a výnosy vzniklé v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazené nejpozd ji
do 20. 1. 2019. Vyrovnávací platba bude Poskytovateli sociálních služeb poskytována
zálohov s povinností vyúčtování.
Dotaci nevyčerpanou (nevyčerpanou část Dotace) do 31. 1. 2019 na účel uvedený
v Článku II. odst. 1 a 2 a v odst. 1 a 2 tohoto Článku této ve ejnoprávní smlouvy vrátí
Poskytovatel sociálních služeb na účet Mikroregionu uvedený v Článku I.
této ve ejnoprávní smlouvy.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen Mikroregionu p edložit dokumenty uvedené
v Článku VII. odst. 6 této ve ejnoprávní smlouvy, zejména vyúčtování Dotace, ve kterém
je povinen prokázat náklady (výdaje) a výnosy vzniklé v souvislosti se zajišt ním
poskytování sociální služby a i z ostatních činností Poskytovatele sociálních služeb.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést odd len dokladovou a účetní evidenci
náklad (výdaj ) a výnos souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu
této ve ejnoprávní smlouvy. Dokumenty uvedené v Článku VII. odst. 6 této ve ejnoprávní
smlouvy, zejména vyúčtování Dotace, je Poskytovatel sociálních služeb povinen
Mikroregionu p edložit nejpozd ji do 31. ledna 2019 a to ve form rozvahy a výkazu zisku
a ztrát za jednotlivá st ediska a celkem. K výkaz m bude p edložen rozbor jednotlivých
nákladových syntetických účt .
Mikroregion je oprávn n požadovat po Poskytovateli sociálních služeb zd vodn ní
náklad (výdaj ) a výnos vzniklých v souvislosti se zajišt ním poskytování sociální
služby a je rovn ž oprávn n p edložené náklady (výdaje) a výnosy neuznat.
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10. Mikroregion je oprávn n p i zjišt ní porušení podmínek této ve ejnoprávní smlouvy,
Poskytovatelem sociálních služeb pozastavit poskytování Dotace. O pozastavení
poskytování Dotace Mikroregion Poskytovatele sociálních služeb písemn informuje
ve lh t 10 dn ode dne, kdy se o porušení podmínek této ve ejnoprávní smlouvy
Poskytovatelem sociálních služeb dozví.
11. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ
a o zm n n kterých zákon (zákon o finanční kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve ejnou finanční podporou a vztahují
se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
12. Poskytovatel sociálních služeb je oprávn n použít Dotaci jen k účelu uvedenému v
Článku II. odst. 1 a 2 a Článku III. odst. 1 a 2 této ve ejnoprávní smlouvy. Poskytovatel
sociálních služeb poskytnutou Dotaci dobrovoln p ijímá a zavazuje se, že tuto Dotaci
použije účeln a hospodárn po dobu trvání této ve ejnoprávní smlouvy a platnosti
Pov ení pouze k pln ní závazku sociální služby a k účelu uvedenému v Článku II. odst. 1
a 2 a Článku III. odst. 1 a 2 této ve ejnoprávní smlouvy.
13. Poskytovatel
sociálních
služeb
si
je
v dom,
že
Dotace
poskytnutá
podle této ve ejnoprávní smlouvy je ve ejnou finanční podporou a každé použití
poskytnuté Dotace v rozporu s jejím účelovým určením nebo zadržení pen žních
prost edk pat ících Mikroregionu je porušením rozpočtové kázn ve smyslu § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech, se všemi právními d sledky s tím spojenými.
14. Mikroregion i Poskytovatel sociální služby berou na v domí, že Dotace je rovn ž
ve ejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
která však napl uje všechny podmínky Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, a proto je
vy ata z povinnosti ohlašování (notifikace) ve ejné podpory p ed jejím poskytnutím.
15. Poskytovatel sociálních služeb bere na v domí, že jediným orgánem oprávn ným
závazn rozhodnout, zda Dotace je či není ve ejnou podporou, p íp. ve ejnou podporou
slučitelnou se společným trhem, je Evropská komise. Evropská komise m že
rovn ž uložit Poskytovateli sociálních služeb navrácení Dotace spolu s p íslušným
úrokem. Poskytovatel sociálních služeb podpisem této ve ejnoprávní smlouvy stvrzuje,
že byl s touto skutečností seznámen.
16. Nárok na poskytnutí Dotace zaniká dnem právní moci rozhodnutí o zrušení registrace
Poskytovatele sociálních služeb, tzn., že Poskytovatel sociálních služeb pozbyl oprávn ní
k poskytování sociální služby dle této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení, ukončením
poskytování sociální služby, dnem zániku Poskytovatele sociálních služeb, nebo pokud
bude zrušeno Pov ení nebo dojde k ukončení této ve ejnoprávní smlouvy.
17. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že účelu dle odst. 1 a 2 tohoto Článku,
na n jž je Dotace poskytnuta, dosáhne do 31. 12. 2018.
18. Dotace poskytnutá dle této ve ejnoprávní smlouvy je Dotací poskytovanou
prost ednictvím ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona o rozpočtových
pravidlech za závazek služby obecného hospodá ského zájmu souladu s Rozhodnutím
Evropské komise 2012/21/EU.

Článek IV.
INDIKÁTOR
1. Indikátor je výkonové m ítko sociální služby, k jehož zajišt ní se Poskytovatel sociální
služby zavazuje. Sociální služby, na které se indikátor vztahuje, jsou vymezeny
v Článku II odst. 1 a 2 a v Článku III odst. 1 a 2 této ve ejnoprávní smlouvy. Jeho název,
vymezení a výše jsou uvedeny v p íloze č. 2 této smlouvy a to u každé sociální služby
zvláš .
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2. P i napln ní indikátor vedených v p íloze č. 2 této smlouvy na 80% se finanční podpora
pro p íslušnou sociální službu nesnižuje. P i napln ní indikátor mén než 80%, alespo
na 50% bude finanční podpora pro p íslušnou sociální službu snížená o 1% - 30%
dle rozdílu mezi spodní hranici tolerovaného nenapln ní a dosaženým procentem
napln ní rozdílu indikátor . Napln ní indikátor na mén než 50% ze strany
Poskytovatele sociální služby je d vodem pro vrácení finanční podpory vztahující
se k p íslušné sociální služb v plné výši.
3. Dojde-li k ukončení této ve ejnoprávní smlouvy n kterým ze zp sob dle Článku
XI. této ve ejnoprávní smlouvy v pr b hu roku, musí být napln n alikvotní podíl sjednané
roční výše indikátoru/ , tj. 1/12 za každý započatý kalendá ní m síc poskytované sociální
služby a následn bude postupováno dle bodu 2 tohoto Článku.

Článek V.
UZNATELNÉ NÁKLADY ĚVÝDAJE)
1. Dotaci lze použít na úhradu uznatelných náklad (výdaj ), které prokazateln vznikly
Poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s poskytováním sociální služby na území
Mikroregionu nebo prokazateln pro občany člen Mikroregionu a jsou jako uznatelné
uvedeny v této smlouv .
2. Uznatelným nákladem Ěvýdajemě pro účely této smlouvy je náklad Ěvýdajě, který
lze financovat z Dotace poskytnuté touto ve ejnoprávní smlouvou p i spln ní následujících
podmínek:
a) náklad (výdaj) vznikl Poskytovateli sociálních služeb v období realizace účelu
uvedeného v Článku II. a III. této smlouvy, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a byl
Poskytovatelem sociálních služeb uhrazen nejpozd ji do 20. 1. 2019.
b) náklad (výdaj) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle Článku II. a III.
a podmínkami této ve ejnoprávní smlouvy,
c) náklad (výdaj) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona
o finanční kontrole,
d) náklad (výdaj) byl zanesen v účetnictví (pop . v da ové evidenci) Poskytovatele
sociálních služeb a je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy.
Všechny ostatní náklady (výdaje) vynaložené Poskytovatelem sociálních služeb jsou
z hlediska Dotace dle této ve ejnoprávní smlouvy považovány za náklady (výdaje)
neuznatelné.
3. Náklady (výnosy), p íp. část náklad (výdaj ), na které Poskytovatel sociálních služeb
obdržel dary, dotace, p ísp vky nebo jiné finanční prost edky z ve ejných zdroj ,
nebo úhrady ze zdravotního pojišt ní, anebo úhrady ze strany uživatel sociální služby,
na účel uvedený v Článku II. a III. této ve ejnoprávní smlouvy, nejsou uznatelným
nákladem (výnosem).
4. Z poskytnuté Dotace nelze hradit zejména tyto náklady (výdaje) Poskytovatele sociálních
služeb:
a) nesouvisející s poskytováním základních činností p íslušné sociální služby,
b) na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, včetn
náklad spojených se vzd láváním pracovník , kte í tyto činnosti zajiš ují (tato péče
je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní,
ve zn ní pozd jších p edpis ),
c) na po ízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se pro účely této Dotace rozumí majetek,
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč;
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dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč),
d) odpisy majetku a veškeré ostatní náklady (výdaje) spadající pod účtovou skupinu
55 – odpisy, rezervy a opravné položky,
e) ostatní sociální pojišt ní a ostatní sociální náklady (výdaje) na zam stnance, ke
kterým nejsou zam stnavatelé povinni podle zvláštních právních p edpis (p ísp vky
na penzijní p ipojišt ní, životní pojišt ní, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, p ísp vky na rekreaci, p ísp vek zam stnavatele na stravování
zam stnanc apod.),
f) na reprezentaci,
g) na činnost a odm ny člen kolektivních orgán Poskytovatele sociálních služeb
Dotace,
h) dan a poplatky – účtová skupina 53 – da silniční, da z nemovitých v cí, ostatní
dan a poplatky (tj. da z nabytí nemovitých v cí, da z p íjm , správní poplatky,
poplatky za znečišt ní ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.),
i) DPH, o jejíž vrácení je možné podle p íslušného právního p edpisu žádat,
j) výzkum a vývoj,
k) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady (výdaje)
spadající pod účtovou skupinu 54,
l) finanční náklady – účtová skupina 56,
m) členské poplatky/p ísp vky v institucích/asociacích a jiné náklady (výdaje) spadající
pod účtovou skupinu číslo 58,
n) na po ádání workshop , teambuilding , výjezdních zasedání apod.,
o) nespecifikované náklady (výdaje), které nelze účetn doložit,
p) mzdy, platy a odm ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r ve smyslu
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn ní pozd jších p edpis , dále
jen „zákoník práce“; uznatelnými náklady mohou být maximáln do výše v čase a
míst obvyklé, vč. k tomu se vázajících odvod na sociální a zdravotní pojišt ní
zam stnanc Poskytovatele sociálních služeb,
q) náklady a výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je Dotace
poskytována,
r) odstupné, ve smyslu zákoníku práce,
s) dotace, dary, finanční p ísp vky poskytnuté Poskytovatelem sociálních služeb jiným
fyzickým nebo právnickým osobám,
t) poskytování úv r či záp jček,
u) nákup alkoholických nápoj ,
v) splátky úv r , záp jček, úv r či finančního leasingu (včetn úrok ),
w) soudní a správní poplatky, bankovní poplatky,
x) náklady (výdaje) spojené s podáním žádosti o Dotaci,
y) pln ní ze sázek, her a los a jiná pln ní ze závazk z odvážných smluv
dle občanského zákoníku.
5. Je-li Poskytovatel sociálních služeb plátcem dan z p idané hodnoty („DPH“) a má nárok
na odpočet DPH na vstupu, není DPH na vstupu uznatelným nákladem (výdajem),
a to ani v p ípad , kdy Poskytovatel sociálních služeb nárok na odpočet DPH na vstupu
neuplatnil.
6. Je-li Poskytovatel sociálních služeb povinen krátit odpočet DPH na vstupu, je uznatelným
nákladem (výdajem) pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem krácena.
Obdobn se postupuje v p ípad , že Poskytovatel sociálních služeb neuplatní DPH
z d vodu použití pom ru mezi pln ním, které se vztahuje k ekonomické činnosti
Poskytovatele sociálních služeb, a ostatní činnosti Poskytovatele sociálních služeb, která
6

Vzorová smlouva pro Program I

není ekonomickou činností, a tudíž není p edm tem DPH. Obdobn se postupuje
v p ípad , že zákon č.235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o DPH“), neumož uje u p ijatých zdanitelných pln ní odpočet
DPH.
7. DPH je pro Poskytovatele sociálních služeb uznatelným výdajem za podmínky,
že Poskytovatel sociálních služeb není plátcem DPH.
8. V p ípad , že Poskytovatel sociálních služeb není plátcem DPH a finanční částky
odpovídající DPH jsou posuzovány jako uznatelné výdaje či náklady a následn se stane
plátcem DPH a má nárok na odpočet dan p i zm n režimu na částky d íve posouzené
jako uznatelné výdaje či náklady, je povinností Poskytovatele sociálních služeb vrátit na
účet Mikroregionu finanční prost edky v alikvotní výši. Registraci k DPH je Poskytovatel
sociálních služeb povinen neprodlen oznámit Mikroregionu a do 30 dn ode dne podání
p iznání k DPH, v n mž si nárokuje výše zmín ný odpočet, částku vyčíslit, doložit
a uhradit.
9. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na žádost Mikroregionu sd lit, zda je plátcem
DPH a zda má nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis .

Článek VI.
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
1. Vyúčtováním dotace se rozumí p ehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujících
se k sociálním službám uvedeným v Článku II. odst. 1 a 2 a v Článku III. odst. 1. a 2 této
ve ejnoprávní smlouvy za p íslušné období, včetn vyčíslení p ípadného p eplatku
vyplývající z poskytnutých záloh.
2. Poskytovatel sociálních služeb je povinen účtovat o Dotaci v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis (dále „zákon o účetnictví“),
s tím, že ve svém účetnictví povede záznamy tak, aby z nich jednoznačn vyplývalo
použití Dotace dle této ve ejnoprávní smlouvy. Výdaje resp. náklady vynaložené
v souladu s účelovým určením Dotace a podmínkami této smlouvy budou zaúčtovány
v účetnictví Poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o účetnictví.
Pokud Poskytovatel sociálních služeb vede da ovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , je povinen použít zp sob vedení
evidence o Dotaci i podle tohoto zákona. Doklady prokazující využití Dotace musí být
viditeln označeny „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko“.

Článek VII.
POVINNOSTI POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že bude čerpat Dotaci hospodárn
a výhradn k účelu uvedenému v Článku II. odst. 1 a 2 a v Článku III. odst. 1. a 2 této
ve ejnoprávní smlouvy a k pln ní závazku sociální služby dle této ve ejnoprávní smlouvy
po dobu platnosti této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení. Dotaci ani její část nelze
p evád t do následujícího roku.
2. Poskytovatel sociálních služeb bude sociální službu dle této ve ejnoprávní smlouvy
a Pov ení vykonávat na území Mikroregionu nebo prokazateln pro občany člen
Mikroregionu v rozsahu a kvalit základních činností stanovených zákonem o sociálních
službách, provád cími p edpisy a dalšími obecn závaznými právními p edpisy, svým
jménem a na sv j účet a odpov dnost. Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za v cné,
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3.

4.

5.

6.

personální a technické vybavení prostor, kde bude poskytování sociální služby
uskuteč ováno dle platných právních p edpis , a za vytvo ení vhodných podmínek
pro její poskytování. Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za p ípadnou škodu.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést odd len dokladovou a účetní evidenci
náklad (výdaj ) a výnos souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu
této ve ejnoprávní smlouvy.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen uchovávat Ěarchivovatě veškeré
dokumenty, které souvisejí s poskytnutím Dotace po dobu nejmén 10 let od p edložení
záv rečné zprávy a záv rečného vyúčtování Dotace, zejména: tuto ve ejnoprávní
smlouvu, originály doklad prokazujících čerpání Dotace, finanční vyúčtování Dotace,
záv rečnou zprávu aj. Z t chto doklad musí být z ejmé, že jde o Dotaci poskytnutou na
základ této ve ejnoprávní smlouvy. Čestné prohlášení Poskytovatele sociálních služeb
o čerpání a použití Dotace v rámci uznatelných náklad (výdaj ) není považováno za
účetní záznam. Originály účetních (pop . da ových) doklad musí Poskytovatel sociálních
služeb označit: „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ a uvést
evidenční číslo ve ejnoprávní smlouvy a výši použité Dotace v Kč.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen p edložit Mikroregionu ve lh t
do 31. ledna 2019 následující dokumenty:
a) záv rečnou zprávu o realizaci účelu, na který byla Dotace poskytnuta (využití
a čerpání Dotace); záv rečná zpráva musí zejména obsahovat stručný popis pln ní
závazku sociální služby a celkové vyhodnocení spln ní závazku sociální služby
a účelu této ve ejnoprávní smlouvy,
b) vyúčtování Dotace ve form rozvahy a výkazu zisku a ztrát z poskytované sociální
služby za jednotlivá st ediska a celkem. K výkaz m bude p edložen rozbor
jednotlivých nákladových syntetických účt ,
c) soupis všech prvotních doklad prokazujících vznik uznatelných náklad a výnos
vztahujících se k pln ní závazku sociální služby, a z ostatních činností,
které Poskytovatel sociálních služeb vykonával v dob účinnosti této ve ejnoprávní
smlouvy; Poskytovatel sociální služby povede odd len dokladovou a účetní evidenci
náklad a výnos souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu
této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení,
d) p ehled o napln nosti indikátor podle Článku IV. odst. 1,
Požadované dokumenty musí být Mikroregionu ve výše uvedené lh t doručeny,
nepostačuje p edání k poštovnímu doručení. P ipadne-li poslední den lh ty na sobotu,
ned li nebo svátek, je posledním dnem lh ty nejblíže následující pracovní den.
Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje poskytnout Mikroregionu na jeho žádost
bez zbytečného odkladu
a) kopie všech účetních (pop . da ových) doklad obsahující p ehled o skutečných
nákladech (výdajích) a výnosech vztahujících se k sociální služb a k ostatní
ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu
této ve ejnoprávní smlouvy a Pov ení, za rok 2018 včetn vyčíslení p ípadného
p eplatku vyplývajícího z poskytnutých záloh,
b) doklady o úhrad vlastního podílu na celkové částce skutečných uznatelných náklad
na realizaci poskytování sociální služby,
c) doklady o úhrad podílu uživatel sociální služby na celkové částce skutečných
uznatelných náklad na realizaci poskytování sociální služby,
d) doklady o úhrad podílu ze zdravotního pojišt ní na celkové částce skutečných
uznatelných náklad na realizaci poskytování sociální služby,
e) výrok auditora a vyjád ení auditora ke zp sobu účtování o Dotaci a k použití
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poskytnuté Dotace, pokud je Poskytovatel sociálních služeb povinen
podle § 20 zákona o účetnictví mít zpracovaný audit (povinnost ov ení účetní
záv rky auditorem),
f) ostatní p íslušné doklady (zejména faktury, dodací listy, smlouvy, paragony, mzdové
listy apod.), ze kterých bude vyplývat, k jakému účelu byla poskytnutá Dotace
použita, tj. zda byla použita k účelu uvedenému v Článku II. a III. této ve ejnoprávní
smlouvy.
7. Poskytovatel sociálních služeb je povinen p edložit v termínu do 31. 7. 2019 kopii
da ového p iznání potvrzeného p íslušným finančním ú adem včetn kopií účetních
výkaz za rok p edcházející, pro účely posouzení výše p im eného zisku. Kopie
da ového p iznání potvrzená finančním ú adem m že být v p ípad , že poskytovatel
sociálních služeb da ové p iznání podává na finanční ú ad v elektronické podob ,
nahrazena dokladem prokazující elektronické podání da ového p iznání.
8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen vrátit Mikroregionu bezhotovostním
p evodem na jeho účet uvedený v Článku I. této ve ejnoprávní smlouvy pod variabilním
symbolem …………:
a) Dotaci nebo její část, kterou nevyčerpal v dob nebo k účelu uvedenému
v Článku II. odst. 1 a 2 a Článku. III. odst. 1 a 2 této ve ejnoprávní smlouvy, a to ve
lh t dané pro p edložení vyúčtování Dotace,
b) Dotaci v plné výši, pokud se prokáže, že byla poskytnuta na základ jím uvedených
nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údaj v žádosti o poskytnutí Dotace,
a to do 10 dn od obdržení výzvy k vrácení Dotace, nebude-li v této výzv uveden
den pozd jší.
c) Dotaci nebo její část, kterou nevyčerpal, do 15 dn ode dne právní moci rozhodnutí
o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb, nebo do 15 dn ode dne
ukončení poskytování sociálních služeb,
d) část Dotace nevyčerpanou ke dni zrušení Poskytovatele sociálních služeb s likvidací
nebo bez likvidace, nejpozd ji do 15 dn ode dne zrušení Poskytovatele sociálních
služeb, a ve stejné lh t je povinen p edložit Mikroregionu záv rečnou zprávu,
vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené v odst. 6 tohoto Článku,
e) část Dotace nevyčerpanou ke dni rozhodnutí o p em n Poskytovatele sociálních
služeb, na základ které mají práva a povinnosti dle této ve ejnoprávní smlouvy p ejít
na právního nástupce Poskytovatele sociálních služeb, nejpozd ji do 15 dn ode dne
rozhodnutí o p em n , a ve stejné lh t je povinen p edložit Mikroregionu
záv rečnou zprávu, vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené
v odst. 6 tohoto Článku,
f) část Dotace nevyčerpanou ke dni ukončení této ve ejnoprávní smlouvy výpov dí
nebo dohodou smluvních stran, a to do 15 dn od ukončení této ve ejnoprávní
smlouvy, a ve stejné lh t je povinen p edložit Mikroregionu záv rečnou zprávu,
vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené v odst. 6 a p íp. odst. 7
tohoto Článku,
g) v p ípad , že se p i vyúčtování Dotace zjistí, že Poskytovateli sociálních služeb
na Dotaci, tj. vyrovnávací platbu, nevzniklo právo, je Poskytovatel sociálních služeb
povinen poskytnuté zálohy vrátit Mikroregionu na jeho účet uvedený
v Článku I. této ve ejnoprávní smlouvy do 10 dn po termínu pro p edložení
vyúčtování Dotace. V p ípad , že Poskytovateli sociálních služeb právo na Dotaci
vzniklo, ale poskytnuté zálohy Dotace jsou vyšší, než výsledná ztráta, je Dotace,
která p evyšuje rozdíl mezi poskytnutou Dotací, resp. její zálohou, a výslednou
ztrátou Poskytovatele sociálních služeb, nadm rnou vyrovnávací platbou.
Poskytovatel sociálních služeb je v takovém p ípad povinen nadm rnou vyrovnávací
platbu (p íslušný p eplatek) vrátit Mikroregionu na jeho účet uvedený
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v Článku I. této ve ejnoprávní smlouvy do 10 dn po termínu pro p edložení
vyúčtování Dotace.
h) Dotaci nebo její část za nenapln ní indikátor podle ustanovení Článku IV. odst. 2 a 3
této ve ejnoprávní smlouvy.
Nevrátí-li Poskytovatel sociálních služeb Dotaci dle výše uvedených ustanovení
písm. a) až h), jedná se o porušení rozpočtové kázn dle zákona o rozpočtových
pravidlech.
9. Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit provedení kontroly ze strany
p íslušných orgán Mikroregionu nebo jím pov ených osob anebo jinými kontrolními
orgány ve ejné správy (dále společn také „kontrolní orgány“) v souladu se zákonem
o finanční kontrole, a to po dobu 10 let od p edložení záv rečné zprávy a záv rečného
vyúčtování Dotace.
Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že p i kontrole poskytne pot ebnou
součinnost, zejména p edloží kontrolním orgán m kdykoli k nahlédnutí originály všech
doklad souvisejících s poskytnutím Dotace. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí,
aby protokoly z kontrol provedených Mikroregionem mohly být p edány jiným kontrolním
orgán m.
10. Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemn , úpln a pravdiv informovat
Mikroregion:
a) o všech zm nách týkajících se identifikace Poskytovatele sociálních služeb, zejména
o zm n statutárního orgánu nebo jeho člena, o zm n názvu, bankovního spojení,
sídla či adresy, nebo o zm nách v souvislosti s pln ním této ve ejnoprávní smlouvy,
a to nejpozd ji do 10 dn od nastalé skutečnosti,
b) o každém porušení rozpočtové kázn nebo i podez ení na porušení rozpočtové
kázn a ostatních smluvních podmínek, a to do 10 dn ode dne, kdy toto porušení
či podez ení zjistil,
c) v záv rečné zpráv o tom, že obdržel dar, dotaci či jiný finanční p ísp vek od jiných
osob (jiných poskytovatel , dárc apod.) pro stejný účel, jaký je uveden
v článku II. a III. této ve ejnoprávní smlouvy, a zavazuje se v záv rečné zpráv uvést
výši t chto dar , dotací či p ísp vk ,
d) o zm nách, které ovliv ují jeho ekonomickou sféru a hospoda ení, nap . o snížení
základního kapitálu, o prohlášení konkursu, o výkonu rozhodnutí nebo o exekuci
apod., o zahájení insolvenčního ízení, o vstupu do likvidace, nebo o jiných zm nách,
které mají vliv na poskytnutí či čerpání Dotace dle této ve ejnoprávní smlouvy, nap .
o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb, a to do 15 dn od nastalé
skutečnosti,
e) o p em n
nebo zrušení Poskytovatele sociálních služeb s likvidací
nebo bez likvidace, a to do 15 dn ode dne rozhodnutí Poskytovatele sociálních
služeb nebo jeho z izovatele o p em n či zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
11. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytnout Mikroregionu na jeho žádost
údaje či doklady související s Dotací a touto ve ejnoprávní smlouvou,
a to bez zbytečného odkladu. Všechny údaje, které Poskytovatel sociálních služeb
Mikroregionu uvede, budou vždy úplné a pravdivé.
12. Poskytovatel sociálních služeb je povinen medializovat a publikovat informace
o tom, že na realizaci účelu uvedeném v Článku II. a odst. 1 a 2 a v Článku III.
odst. 1. a 2 této ve ejnoprávní smlouvy obdržel Dotaci od Mikroregionu. Publicitou se
rozumí informace na písemných materiálech (letáky, plakáty, inzerce, informace v tisku,
apod.). Medializací pak informace zmín né ve zvukových či obrazových relacích
sd lovacích prost edk . Spln ní této povinnosti medializace a publikace uvede
poskytovatel sociální služby v záv rečné zpráv , kterou poskytovatel sociální služby
p edkládá Mikroregionu podle Článku VII., odst. 6. písm. a) této ve ejnoprávní smlouvy.
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13. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje učinit nezbytná opat ení k zamezení
st etu zájm , finančních podvod a korupčního jednání ze strany Poskytovatele
sociálních služeb či jeho zam stnanc a partner Poskytovatele sociálních služeb.
14. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje dodržovat pravidla hospodá ské
sout že, dodržovat p edpisy pro regulérnost ve ejné podpory, ochranu životního
prost edí, rovnost žen a muž , apod.

Článek VIII.
KONTROLA
1. Dotace poskytovaná na základ této ve ejnoprávní smlouvy je ve ejnou finanční podporou
ve smyslu zákona o finanční kontrole, se všemi právními d sledky s tím spojenými.
Poskytování finanční podpory se ídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve form vyrovnávací platby za závazek ve ejné služby
ud lené určitým podnik m pov eným poskytováním služeb obecného hospodá ského
zájmu.
2. Mikroregion je oprávn n v souladu se zákonem o finanční kontrole kdykoliv kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla Dotace poskytnuta, po dobu 10 let od p edložení
záv rečné zprávy a záv rečného vyúčtování Dotace
3. Mikroregion provede v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolu dodržení
podmínek této ve ejnoprávní smlouvy a Rozhodnutí Komise 2012/21/EU minimáln
za účelem ov ení, zda Poskytovateli sociálních služeb nebyla poskytnuta nadm rná
vyrovnávací platba. Kontrola ov í hospodárnost a účelnost Dotace, včetn oprávn ného
účtování vzniklých náklad (výdaj ) jako nezbytných pro poskytování sociální služby.
Provád na bude alespo jedenkrát za rok v pr b hu platnosti této ve ejnoprávní smlouvy
a Pov ení a ke konci smluvního vztahu založeného touto ve ejnoprávní smlouvou. Zjistí-li
Mikroregion, že Poskytovatel sociálních služeb obdržel Dotaci neoprávn n , je
Poskytovatel sociálních služeb povinen takovou neoprávn nou Dotaci vrátit.

Článek IX.
SANKCE
1. Porušení povinností stanovených Poskytovateli sociálních služeb touto ve ejnoprávní
smlouvou je porušením rozpočtové kázn a Poskytovatel sociálních služeb je v takovém
p ípad povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázn do rozpočtu Mikroregionu
na účet Mikroregionu uvedený v Článku I. této ve ejnoprávní smlouvy. V p ípad ,
že Poskytovatel sociálních služeb poruší kteroukoli z povinností uvedených
v této ve ejnoprávní smlouv , bude Mikroregion postupovat v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech.
2. Porušením rozpočtové kázn se rozumí zejména:
a) využití Dotace v rozporu se stanovým účelem,
b) využití Dotace na neuznatelné náklady (výdaje),
c) využití Dotace na náklady (výdaje), které se netýkají období, na které je Dotace
poskytnuta,
d) zadržení finančních prost edk , tzn. nevrácení p eplatku Dotace ve stanoveném
termínu,
e) neumožn ní ve ejnoprávní kontroly, tj. kontroly podle Článku VIII. této ve ejnoprávní
smlouvy,
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f) nedoložení účetnictví v rámci ve ejnoprávní kontroly v období 10 let od ukončení
období, na které byla Dotace poskytnuta,
g) použití Dotace, p i kterém byla porušena povinnost stanovená právním p edpisem
nebo p ímo použitelným p edpisem Evropské Unie,
h) neprokáže-li Poskytovatel sociálních služeb, jak byla Dotace použita,
i) nep edložení dokument uvedených v Článku VII. odst. 6 této smlouvy, zejména
záv rečné zprávy a vyúčtování Dotace v termínu a form dle této ve ejnoprávní
smlouvy.
3. Porušení rozpočtové kázn m že být d vodem, pro který nebude Poskytovatel sociálních
služeb pov en k poskytování služeb obecného hospodá ského zájmu v následujícím
období.
4. Za porušení rozpočtové kázn je považováno i nespln ní jiných povinností stanovených
touto ve ejnoprávní smlouvou, než které jsou uvedeny v článku VII. této ve ejnoprávní
smlouvy.

Článek X.
PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Poskytovatel sociálních služeb podpisem této ve ejnoprávní smlouvy prohlašuje, že:
a) bude vykonávat činnosti v souvislosti s poskytováním a realizací sociální služby
k dosažení účelu uvedeného v Článku II. a III. této ve ejnoprávní smlouvy v souladu
se zákonem o sociálních službách a jeho provád cími právními p edpisy svým
jménem, na sv j účet a odpov dnost s tím, že odpovídá za p ípadné škody,
b) si je v dom následk vzniklých uvedením nepravdivých, neúplných nebo zkreslených
údaj , které by vedly k p ípadnému neoprávn nému čerpání Dotace,
c) jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v p ípad právnické osoby, nemá
v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisela s p edm tem podnikání Poskytovatele sociálních služeb, nebo pro trestný
čin hospodá ský, anebo trestný čin proti majetku (ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ),
d) nemá žádné dluhy v či orgán m ve ejné správy po lh t splatnosti (zejména da ové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejném zdravotním
pojišt ní, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na p ísp vku na státní
politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázn či další nevypo ádané
dluhy).
Posečkání s úhradou dluhu nebo dohoda o úhrad dluhu a její ádné pln ní
se považují za vypo ádané dluhy,
e) mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se
provozování činnosti,
f) si je v dom všech d sledk vyplývajících z porušení rozpočtové kázn ve smyslu
zákona o rozpočtových pravidlech,
g) v či n mu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno insolvenční ízení či ízení
o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo provád na
exekuce.
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Článek XI.
DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ VE EJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

1. Tato ve ejnoprávní smlouva je uzav ena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních
stran.
2. Tuto ve ejnoprávní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou
výpov dí danou Mikroregionem s uvedením výpov dního d vodu nebo písemnou
výpov dí danou Poskytovatelem sociálních služeb i bez uvedení d vodu. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.
3. Mikroregion je oprávn n vypov d t tuto ve ejnoprávní smlouvu jak p ed poskytnutím,
tak i po poskytnutí Dotace, z d vodu porušení povinností Poskytovatelem sociálních
služeb stanovených touto ve ejnoprávní smlouvou nebo obecn závaznými právními
p edpisy, zejm. v p ípad , že Poskytovatel sociálních služeb:
a) porušil rozpočtovou káze dle zákona o rozpočtových pravidlech,
b) porušil pravidla poskytování ve ejné podpory stanovené v Zásadách pro poskytování
dotací v sociální oblasti na účely určené Sdružením Mikroregion Rožnovsko
ve vyhlášených programech pro rok 2018,
c) učinil právní jednání, které je podmín no souhlasem
Mikroregionu,
bez tohoto souhlasu,
d) neplní povinnosti v souvislosti se zajišt ním ve ejnoprávní kontroly dle Článku
VII. této ve ejnoprávní smlouvy anebo auditu,
e) opakovan neplní povinnosti a nezanechá porušování povinností stanovených
v této ve ejnoprávní smlouv , a to i povinností, jejichž porušení není uvedeno jako
samostatný výpov dní d vod, a i p es písemné upozorn ní Mikroregionem pokračuje
v nepln ní či porušování povinnosti, nebo pokud neodstraní následky t chto porušení
a/nebo nezjedná nápravu ve lh t stanovené Mikroregionem,
f) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzav ení
této ve ejnoprávní smlouvy, nebo které mohou mít vliv na dosažení účelu
této ve ejnoprávní smlouvy,
g) se dopustil finančních podvod nebo jiných nekalých jednání.
4. Mikroregion je oprávn n vypov d t tuto ve ejnoprávní smlouvu p ed poskytnutím,
tak i po poskytnutí Dotace, dále z d vodu:
a) je-li Poskytovatel sociálních služeb, p ípadn Poskytovatel sociálních služeb
jako právnická osoba či n která osoba tvo ící statutární orgán Poskytovatele
sociálních služeb odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s p edm tem podnikání nebo činností Poskytovatele sociálních služeb,
nebo pro trestný čin hospodá ský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona č.418/2011
Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob, ve zn ní pozd jších p edpis ,
b) jestliže bylo proti Poskytovateli sociálních služeb zahájeno insolvenční ízení
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení, ve zn ní
pozd jších p edpis ,
c) jestliže je Poskytovatel sociálních služeb v úpadku nebo v likvidaci nebo došlo-li
ke zrušení Poskytovatele sociálních služeb s likvidací/bez likvidace,
d) jestliže došlo k p em n Poskytovatele sociálních služeb či zm n jeho právní formy,
e) v p ípad , že byla uvalena na Poskytovatele sociálních služeb nucená správa,
f) rozhodnutí o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb, resp. sociální služby
vymezené Pov ením a touto smlouvou, ve smyslu zákona o sociálních službách
nabylo právní moci,
g) pokud Poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb
zapsaných v registru poskytovatel sociálních služeb,
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h) pokud bylo zrušeno Pov ení.
5. Výpov
této ve ejnoprávní smlouvy daná Mikroregionem musí být učin na písemn
a musí v ní být uvedeny d vody.
6. Výpov dní doba u výpov di dané Mikroregionem z výpov dních d vod uvedených
v odst. 4. odst. 5 tohoto Článku činí 15 dn a začne b žet dnem doručení výpov di
Poskytovateli sociálních služeb. Účinky doručení pro účely této ve ejnoprávní smlouvy
však nastávají i tehdy, pokud Poskytovatel sociálních služeb svým jednáním
nebo opomenutím doručení zma il.
7. Poskytovatel sociálních služeb je oprávn n tuto ve ejnoprávní smlouvu písemn
vypov d t z jakéhokoliv d vodu. Výpov dní doba činí 1 m síc a začne b žet od prvního
dne m síce následujícího po m síci, v n mž byla výpov doručena Mikroregionu.
8. Tato ve ejnoprávní smlouva zaniká také z d vod uvedených v § 167 odst. 1 písm. b)
až e) správního ádu. Návrh na zrušení smlouvy musí být učin n písemn a musí v n m
být uvedeny d vody, které vedou k zániku smlouvy. Podá-li smluvní strana ze zákonem
stanovených d vod návrh na zrušení této ve ejnoprávní smlouvy a druhá smluvní strana
s ním vysloví souhlas, tato smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas smluvní strany
došel smluvní stran , která návrh podala.
9. Po ukončení této ve ejnoprávní smlouvy dohodou nebo výpov dí musí dojít k vypo ádání
všech práv a povinností smluvních stran včetn vyúčtování a vrácení p ípadných
p eplatk
poskytnutých záloh bezhotovostním p evodem na účet Mikroregionu,
z n hož byla Dotace vyplacena, a to do 15 dn od ukončení této ve ejnoprávní smlouvy
nebo jejího zrušení, pokud je Poskytovatel sociálních služeb nevrátil p ed jejím
ukončením nebo pokud se ob smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel sociálních
služeb je povinen p edložit Mikroregionu do 15 dn ode dne ukončení ve ejnoprávní
smlouvy záv rečnou zprávu, vyúčtování Dotace a ostatní dokumenty uvedené
v Článku VII. odst. 6 a p íp. odst. 7 této ve ejnoprávní smlouvy, pokud tak neučinil d íve.
10. Ukončením této ve ejnoprávní smlouvy nezaniká právo Mikroregionu na náhradu škody
ani povinnost Poskytovatele sociálních služeb provést odvod za porušení rozpočtové
kázn dle zákona o rozpočtových pravidlech a této ve ejnoprávní smlouvy.

Článek XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. V p ípad neúplného, zkresleného nebo nepravdivého prohlášení Poskytovatele
sociálních služeb nebo p i jiném porušení této ve ejnoprávní smlouvy, které bude
zjišt no p ed poskytnutím Dotace, je Mikroregion oprávn n pozastavit Dotaci nebo její
část do doby odstran ní porušení Poskytovatelem sociálních služeb; jde-li o porušení
neodstranitelné, nebo Poskytovatel sociálních služeb porušení neodstranil ve lh t dané
Mikroregionem, nebude Dotace nebo její zbývající část Poskytovateli sociálních služeb
poskytnuta v bec.
2. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí se zve ejn ním údaj podle zák. 106/1999 Sb.,
o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , a to v rozsahu
a postupem a v souladu s uvedeným právním p edpisem.
3. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí s využíváním a zve ejn ním (včetn zpracování)
všech údaj uvedených v této ve ejnoprávní smlouv a jejích p ílohách a dodatcích
v informačních systémech Mikroregionu pro účely administrace prost edk z rozpočtu
Mikroregionu. Poskytovatel sociálních služeb zejména souhlasí se zve ejn ním svého
názvu, sídla, názvu projektu, sociální služby a výše poskytnuté Dotace, informací
o pr b hu realizace poskytování a výsledcích podpory sociální služby.
4. Zm na v osob Poskytovatel sociálních služeb není p ípustná.
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5. Poskytovatel sociálních služeb není oprávn n p evést svá práva a povinnosti
z této ve ejnoprávní smlouvy, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, ani tuto
ve ejnoprávní smlouvu postoupit.
6. Poskytovatel sociálních služeb na sebe p ebírá nebezpečí zm ny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „občanský zákoník“).

Článek XIII.
DOLOŽKA
1. Tato ve ejnoprávní smlouva byla uzav ena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a byly spln ny podmínky pro její uzav ení
stanovené tímto zákonem.
2. Poskytnutí Dotace a tato ve ejnoprávní smlouva byly schváleny Valnou hromadou
Mikroregionu dne …… usnesením č. …...

Článek XIV.
ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto ve ejnoprávní smlouvu lze m nit pouze písemn , a to dodatky podepsanými ob ma
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována vým na
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v p ípad zm ny názvu
Poskytovatele sociálních služeb, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli
ze smluvních stran. V takovém p ípad postačí písemné oznámení o zm n .
2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této ve ejnoprávní smlouvy,
a pokud by mezi nimi vznikly spory o t chto právech a povinnostech, budou ešeny
p ednostn vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují neprodlen vzájemn informovat o zm n všech skutečností,
které mohou mít vliv na pln ní práv a povinností z této ve ejnoprávní smlouvy.
4. V p ípad , že dojde ke zm n jakýchkoliv skutečností týkajících se smluvních stran, je
smluvní strana, u níž taková zm na nastala, povinna ve lh t do 10 dn ode dne,
kdy k takové zm n došlo, písemn o této zm n informovat druhou smluvní stranu,
jinak odpovídá za škodu, která druhé smluvní stran v d sledku porušení této povinnosti
vznikla.
5. Práva a povinnosti touto ve ejnoprávní smlouvou neupravené se ídí zejména
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech, zákonem
o sociálních službách a správním ádem. Pokud se n které z ujednání obsažených
v této ve ejnoprávní smlouv neshoduje se zákonnými ustanoveními, jde o projev v le
smluvních stran se od zákonných ustanovení odchýlit a nahradit je ujednáními
obsaženými v této ve ejnoprávní smlouv .
6. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této ve ejnoprávní smlouvy neplatné nebo neúčinné
nebo se z jakýchkoliv d vod neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový p ípad se smluvní
strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení
ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného
nebo neúčinného z stal zachován.
7. Dojde-li po uzav ení této ve ejnoprávní smlouvy ke zm n právních p edpis ,
v jejímž d sledku vznikne povinnost upravit smluvn záležitosti touto ve ejnoprávní
smlouvou dosud neupravené, zavazují se smluvní strany p ijmout bez zbytečného
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odkladu dodatek k této ve ejnoprávní smlouv , kterým chyb jící záležitosti upraví
tak, aby obsah dodatku p i zachování požadavk stanovených právním p edpisem
odpovídal účelu této ve ejnoprávní smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku vylučují
p ijetí nabídky, které vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i p ijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatn nem ní podmínky
nabídky.
9. Smluvní strany potvrzují, že uzav ení této ve ejnoprávní smlouvy je výsledkem jednání
stran a každá ze smluvních stran m la p íležitost ovlivnit obsah této ve ejnoprávní
smlouvy. Jakékoli písemné potvrzení ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy
(jejich zm n) uzav ené jinou než písemnou formou.
10. Tato ve ejnoprávní smlouva je vyhotovena ve t ech vyhotoveních s platností originálu,
z nichž Poskytovatel sociálních služeb obdrží jedno a Mikroregion obdrží dv
vyhotovení.
11. Tato ve ejnoprávní smlouva obsahuje úplné ujednání o p edm tu smlouvy a všech
náležitostech, které smluvní strany m ly či cht ly ujednat. Žádný projev smluvních stran
učin ný p i jednání o této ve ejnoprávní smlouv ani projev učin ný po uzav ení
této ve ejnoprávní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této ve ejnoprávní smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu ádn p ečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a že byla uzav ena podle jejich pravé a svobodné v le, vážn , určit a srozumiteln
a nikoliv v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek.

V Rožnov pod Radhošt m dne _____________ ................................. dne _____________

_______________________
za Mikroregion:
Ing. Radim Holiš, p edseda Mikroregionu

________________________
za Poskytovatele sociálních služeb:
……….

P íloha č. 1 - Pov ení Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodá ského
zájmu
P íloha č. 2 – Indikátor sociální služby

16

Vzorová smlouva pro Program I

P íloha č. 2
Název poskytovatele sociální služby:
Sídlo:
IČ:
Jednotka
Po .
číslo

Druh
sociální
služby

Identifikátor
sociální
služby

Název
sociální
služby

P evažující P evažující
forma
cílová
poskytování skupina

1

2

3

4

17

Název

Výše
Ěminimální
kapacita)
2018

Indikátor
Název
(zkratka)

Finanční
podpora

Minimální
Maximální
výše
výše 201Ř
2018

