Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu
nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby

ze dne 14. 2. 2006

č. 01/06

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Kraj stanovil pro účely dotačního řízení následující Zásady pro poskytování dotací na
sociální služby z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 (dále jen “Zásady“), podle nichž
budou rozděleny a vyplaceny vlastní prostředky kraje na podporu provozu sociálních
služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi na území kraje.
Prostřednictvím těchto Zásad kraj Vysočina naplňuje cíle Opatření 2.3.2: Udržení a
zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení
mechanizmů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva
Programu rozvoje kraje, a to zajištění dostupnosti sociální služby pro obyvatele
prostřednictvím nejvhodnějších subjektů poskytujících sociální služby. V dotačním
řízení pro rok 2006 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem
naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují uživateli vést běžný život ve svém
přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a
předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života.
Čl. 2
Výklad pojmů

(1)

Sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc
v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim
zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů
(např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). Sociální služba je
veřejná služba a je poskytována prostřednictvím zařízení sociálních služeb.

(2)

Zařízení sociálních služeb (dále jen "zařízení") je samostatná jednotka pro
poskytování sociálních služeb charakterizovaná adresou, skupinou uživatelů,
pracovním týmem, souborem na sebe úzce navazujících služeb a prostorem pro
poskytování služeb a/nebo oblastí působnosti (např. obec nebo její část). Zařízení
sociálních služeb nemusí mít vlastní právní subjektivitu.

(3)

Nepříznivou sociální situací se pro účely těchto zásad rozumí taková situace, ve
které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení,
možného sociálního vyloučení není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat
své základní životní potřeby a tyto prostředky nejsou ani jinak zabezpečeny.

(4)

Standardy kvality sociálních služeb se rozumí soubor kritérií, která umožňují
rozpoznat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální,
personální a provozní.

(5)

Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální
situaci.

(6)

Sociální pracovník je odborný pracovník, který vykonává činnosti směřující k
předcházení sociálního vyloučení uživatelů a k začleňování znevýhodněných a
zranitelných skupin obyvatel do společnosti, za podpory
vlastního potenciálu
uživatele.

(7)

Dobrovolník je fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na
území České republiky; fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby

v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně
rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
(8)

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti
se uchází o dotaci z rozpočtu kraje na sociální služby.

(9)

Poskytovatelem dotace (dále jen "poskytovatel") se rozumí kraj Vysočina, který
vyhlašuje a určuje podmínky. Poskytovatel rozhoduje o účelovém poskytování dotace
na sociální služby.

(10) Příjemcem dotace (dále jen „příjemce“) se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje poskytovatelem rozhodnuto.
(11) Neoprávněným použitím peněžních prostředků kraje se rozumí jejich použití
v rozporu se Zásadami nebo se Smlouvou o poskytnutí dotace krajem Vysočina na
sociální služby v roce 2006.
(12) Zadržením peněžních prostředků kraje se rozumí porušení povinnosti vrácení
prostředků poskytnutých z krajského rozpočtu ve stanoveném termínu.
(13) Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení
nepoužitých nebo nepoužitých na jinou službu dotovanou krajem v roce 2006
prostředků do krajského rozpočtu.
Čl. 3
Účel poskytovaných dotací
(1)

Kraj bude v oblasti sociálních služeb pro rok 2006 z vlastních prostředků poskytovat
dotace na podporu nestátním neziskovým subjektům, fyzickým osobám a obcím, které
poskytují sociální služby uživatelům nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci na
území kraje Vysočina.

(2)

Tyto dotace jsou určeny pro projekty zaměřené na zajišťování sociálních služeb, které
jsou poskytovány na území kraje či obce.

(3)

Předmětem podpory budou zejména tyto služby:
a) osobní asistence,
b) pečovatelská služba,
c) hospicová péče,
d) domovy důchodců,
e) centra denních služeb
f)

denní stacionáře,

g) raná péče,
h) tísňová péče,
i)

chráněné bydlení,

j)

odlehčovací služby,

k) sociální poradenství,

l)

azylové domy,

m) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (centra prevence, komunitní centra,
protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů),
n) K-centra,
o) terapeutické komunity.
Čl. 4
Popis jednotlivých typů sociálních služeb
(1)

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.

(2)

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.

(3)

Hospicová péče je terénní, ambulantní, respitní nebo rezidenční péče poskytovaná
osobám trpícím závažnou chorobou mnohdy nevyléčitelnou s cílem zajistit důstojné
podmínky v této nepříznivé sociální situaci.

(4)

Domovy důchodců poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

(5)

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

(6)

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(7)

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte
ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

(8)

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností.

(9)

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

(10) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
(11) Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální
poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní
činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb
jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek.
(12) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (mužům, ženám i matkám s dětmi).
(13) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem
služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
(14) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cíle služby je snižování
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
(15) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby
závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním,
které mají zájem o začlenění do běžného života.
Čl. 5
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace od kraje Vysočina
(1)

Žádost mohou podat:
a) občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,
b) církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,
c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, které poskytují sociální služby,
d) fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění, provozují
sociální služby,
e) obce.

(2)

Uvedené subjekty (dále jen „poskytovatelé") musí provozovat veřejně prospěšnou
činnost v oblasti sociálních služeb určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci.

(3)

Projekt musí být realizován zařízením působícím na území kraje Vysočina.

(4)

Dotaci lze poskytnout žadatelům, jejichž existence trvá, podle potvrzení vzniku nebo
oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci; podmínka je
splněna i v případě nové registrace žadatele uložené právními předpisy.

(5)

Dotaci z rozpočtu kraje nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

(6)

Nové projekty budou posuzovány s ohledem na stávající síť sociálních služeb a dále
na náklady projektu odpovídající jeho kvalitě a rozsahu dle kritérií uvedených v článku
Cílem posouzení bude zjistit, zda se do budoucna mohou stát součástí podporované
sítě. Pro rok 2006 však nebudou podle těchto Zásad finančně podporovány.

(7)

Na dotaci od kraje Vysočina není právní nárok.

(8)

Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášeným Zásadám.

(9)

Finanční prostředky z rozpočtu kraje se žadateli poskytují jen na úhradu nezbytně
nutných neinvestičních nákladů (výdajů) provozované sociální služby, což znamená, že
do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk. Finanční prostředky z rozpočtu kraje se
neposkytují na samostatné projekty, jimiž se zabezpečují výdaje na úhradu
hospodářsko - správních nákladů. Tyto náklady musí být rozpracovány do jednotlivých
žádostí, se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemůže být úhrada hospodářsko
- správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti.
Pokud nebudou na realizaci projektu vyčerpány veškeré rozpočtované výdaje, není
tato skutečnost důvodem k vracení dotace poskytnuté krajem, jestliže součet dotací
z veřejných prostředků získaných na podpořený projekt nepřekročí výši skutečných
nákladů (ustanovení umožňuje poskytovatelům provést racionální úsporu při realizaci
jedné služby s cílem zajistit provoz jiné služby, kterou zajišťuje).
Příjemce nesmí z dotace z rozpočtu kraje poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
činností, na které byly prostředky uvolněny.
Pokud žadatel požádá o finanční prostředky z rozpočtu kraje, uvede v žádosti rozpočet
výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů), které mu vzniknou realizací deklarovaných činností.
V rozpočtu uvede předpokládané výnosy (příjmy) z jiných veřejných financí.

(10) Žadatel je povinen dodržovat všechny podmínky stanovené v těchto Zásadách.
Nedodržení těchto podmínek může vést k vyřazení žadatele z tohoto dotačního řízení.
(11) Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady (výdaje):
a) na pohoštění a dary,
b) na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
c) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
d) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance,
e) na pokuty a sankce,
f) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
g) další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu,
h) na audity obcí,
i) na výkony zdravotních pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami,

j)

na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro
obyvatele a zaměstnance domovů důchodců.

(12) Z poskytnuté dotace lze hradit zejména:
a) provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné,
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
b) náklady na provedení účetního auditu předloženého projektu,
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí
zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného
projektu, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č.
65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
(13) Žadatel doloží formou čestného prohlášení zapracovaného do příslušného formuláře,
že nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu
rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, České správě sociálního
zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
Čl. 6
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
(1)

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené kraji Vysočina
v závazné formě na formulářích uvedených pro jednotlivé typy žadatelů ( příloha 1
určená pro obce – poskytovatele pečovatelské služby; příloha 2 určená pro NNO
poskytujících sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, příloha 3
určena pro NNO poskytujících služby intervenčního charakteru a příloha 4 určená pro
obce zřizovatele domovů důchodců obce) těchto Zásad, v jednom písemném
vyhotovení.

(2)

Žadatelé, kteří již podali žádost podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
přerozdělení dotace vyplacené kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí
pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální
služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, podávají žádost pouze na
zjednodušeném formuláři uvedeném v příloze 2.

(3)

Informace v průběhu zpracování žádosti poskytuje:
Mgr. Jiří Bína, telefon: 564 602 818, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
Bc. Alena Řehořová, telefon: 564 602 814, e-mail: rehorova.a@kr-vysocina.cz
Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.

(4)

Do dotačního řízení kraje Vysočina se zařazují žádosti zpracované na formulářích
uvedených v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 těchto Zásad a podané nejpozději do 31. 3. 2006
včetně (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny krajského úřadu) na
odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje, Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava, PSČ 587 33. Pozdní podání žádosti je důvodem k vyřazení z dotačního řízení
kraje Vysočina.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina žádosti přijme a
zaregistruje.

(5)

Registrovány budou pouze kompletní žádosti, podané na příslušném formuláři. Žádost,
která nebude splňovat podmínky dotačního řízení kraje Vysočina, bude z dotačního
řízení pro formální nedostatky vyřazena. Pokud žadatel na základě výzvy odboru

sociálních věcí a zdravotnictví odstraní formální nedostatky do 10 dnů po termínu
k podávání žádostí, může být v odůvodněných případech nekompletní nebo opožděná
žádost odborem sociálních věcí a zdravotnictví dodatečně zaregistrována a zařazena
do dotačního řízení. Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace.
(6)

O podstatných změnách údajů (změna sídla žadatele, realizátora, odpovědného
zástupce atd.) uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní neziskový
subjekt povinen písemně informovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu kraje Vysočina nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.
Čl. 7
Způsob poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina

(1)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina provede přípravu
a vyhodnocení žádosti včetně návrhu poskytnutí finančních prostředků.

(2)

Pro projednávání, hodnocení projektů a pro stanovení výše poskytované dotace
z rozpočtu kraje Vysočina je stanoven následující postup:
a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina provede
kontrolu formální úplnosti náležitostí žádosti,
b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracuje zvlášť návrh na poskytnutí dotací na
provoz pečovatelské služby a domovů důchodců provozovaných obcemi. Na každý
adekvátní počet přepočtených pracovních úvazků poskytovatele pečovatelské
služby bude poskytnuta dotace maximálně dle loňské skutečnosti do 50 tis. Kč na
úvazek. Na každé lůžko v obecním domově důchodců bude poskytnuta dotace ve
výši 10 tis. Kč (žádost př. 4),
c) Ostatní rozpočtované finanční prostředky odbor sociálních věcí a zdravotnictví
použije na služby neuvedené v bodě b) dle zásad uvedených v bodech d) a e),
d) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví posoudí sociální služby z hlediska:
- zda nepřesahují rámec podporované sítě,
- zda personální zabezpečení odpovídá rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb
v návaznosti na rozpočet projektu v porovnání s ostatními poskytovateli,
- zda deklarované výdaje odpovídají rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb
v porovnání s ostatními poskytovateli,
- zda případný nárůst rozpočtu projektu oproti odhadu skutečnosti roku 2005 a
případné rozšíření projektu jsou potřebné a adekvátní,
- u jednotlivých typů služeb bude sledováno využití služby,
e) Po tomto posouzení bude každé službě navržena dotace následujícím způsobem:
- bude vypočtena suma ještě neuspokojených požadavků na dotaci všech
žadatelů, po případném pokrácení o zbytné a neefektivní výdaje,
- následně bude zjištěn podíl ještě neuspokojeného požadavku na dotaci
každého žadatele na této sumě,
- přidělená dotace bude navržena ve výši násobku zjištěného podílu a zbytku
rozdělované částky po uspokojení přednostních požadavků,
f) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připraví návrh na poskytnutí dotací pro
jednotlivé žadatele a předloží jej k projednání radě a zastupitelstvu kraje,
g) Zastupitelstvo kraje Vysočina schválí přidělení konkrétní výše dotace pro jednotlivé
žadatele.

Čl. 8
Uzavření smlouvy
(1)

Na základě kladného posouzení a schválení výše dotace Zastupitelstvem kraje
Vysočina bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (krajem Vysočina) a
příjemcem (žadatelem) podle vzoru uvedeného v příloze 5 těchto Zásad. Za příjemce
smlouvu uzavírá statutární orgán anebo odpovědný zástupce organizace, za
poskytovatele smlouvu uzavírá hejtman kraje Vysočina anebo člen rady kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí. Součástí smlouvy jsou podmínky, které je příjemce povinen
při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina dodržet.

(2)

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel
uvedený ve smlouvě. Dotace z rozpočtu kraje se poskytuje převodem z účtu
poskytovatele na bankovní účet příjemce do 14 dnů od podpisu smlouvy.

(3)

Nestátní neziskový subjekt je povinen předložit odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Krajského úřadu kraje Vysočina Výroční zprávu o průběhu poskytování sociálních
služeb v roce 2006 nejpozději do 31. srpna 2007.

(4)

Pokud na poskytování služby bude na rok 2006 přidělena neinvestiční dotace od kraje
Vysočina vyšší než 1 mil. Kč, předloží příjemce do 31. srpna 2007 odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina výrok auditora za rok 2006. Jeho
součástí musí být taky vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace od kraje Vysočina.
Čl. 9
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

(1)

Příjemci dotace odpovídají za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s
účely, pro které byly poskytnuty. Dále jsou příjemci dotace povinni vést přidělené
finanční prostředky na projekt odděleně (střediskové hospodaření) a vést účetnictví
řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

(2)

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje a
uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se
postupuje zejména dle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
vyhláškou č. 64/2002 k provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

(3)

Přidělená dotace z rozpočtu kraje Vysočina za rok 2006 musí být řádně vyúčtována k
31. prosinci 2006 a na předepsaném formuláři (závěrečná a finanční zpráva)
předložena kraji Vysočina nejpozději do 20. ledna 2007 u služeb poskytovaných NNO
seniorům a osobám se zdravotním postižením. U intervenčních služeb poskytovaných
NNO a soc. služeb poskytovaných obcemi nejpozději do 15. 2. 2007.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(2)

Součástí těchto Zásad jsou formuláře žádostí o poskytnutí dotace uvedené v přílohách
1, 2, 3 a 4 a dále Smlouva o poskytnutí dotace v příloze 5.

(3)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OSVZ.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 14. 2. 2006
a schváleny usnesením č. 0051/01/2006/ZK

V Jihlavě dne 14. 2. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

PŘÍLOHA 1
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
na podporu zabezpečení pečovatelské služby obcí
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)
Statutární zástupce žadatele
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený
zpracováním žádosti
(včetně adresy, telefonu a emailu)
Počet klientů pečovatelské
služby k 1. 1. 2006
(počet klientů dle vydaných
správních rozhodnutí nebo dle
smluv uzavřených s klienty)
Počet úvazků pečovatelské
služby k 1. 1. 2006
(nezapočítávají se zaměstnanci
jídelen pro důchodce a
zaměstnanci, kteří poskytují
zdravotní péči).
Skladba a počet úkonů

Skutečné náklady roku 2005
Jako statutární zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé. Dále čestně prohlašuji, že žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, České
správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
V …………………………………………… dne ……………
Podpis statutárního orgánu
a razítko žadatele

PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI pro NNO
na podporu sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)
Statutární zástupce žadatele
Odpovědný zástupce organizace
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený zpracováním
žádosti
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)
Název projektu
Celkové náklady projektu:
a) skutečné náklady roku
2005
b) rozpočtové náklady roku
2006
Výše přidělené dotace krajem
Vysočina na rok 2006
Výše požadované dotace
z rozpočtu kraje na rok 2006
Výše dotace z rozpočtu kraje
Vysočina v roce 2005

Zdůvodnění požadavku

Jako odpovědný zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti
jsou pravdivé.
V ……………………………………….. dne ……………

Podpis odpovědného zástupce
a razítko žadatele

PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI pro NNO
na podporu sociálních služeb – intervenční projekty
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)
Statutární zástupce žadatele
Odpovědný zástupce organizace
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený zpracováním
žádosti
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)
Název projektu

Druh a popis sociální služby
Výše přidělené dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí pro rok
2006.
Celkové náklady projektu:
a) skutečné náklady roku 2005
b) rozpočtové náklady roku
2006

Výše požadované dotace
z rozpočtu kraje na rok 2006
Výše dotace z rozpočtu kraje
Vysočina v roce 2005
Zdůvodnění požadavku

Nevyplňujte – viz. přiložená kopie projektu
MPSV

Součástí této žádosti je přiložená kopie žádosti podávané na MPSV ohledně
dotace na rok 2006 !
Jako odpovědný zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti
jsou pravdivé.
V …………………………………………… dne ……………

Podpis odpovědného zástupce
a razítko žadatele

PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
na podporu provozu domova důchodců zřizovaného obcí i NNO
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)
Statutární zástupce žadatele
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený
zpracováním žádosti
(včetně adresy, telefonu a emailu)
Počet lůžek v domově
důchodců k 1. 1. 2006
Výše požadované dotace na
lůžko pro rok 2006 (pouze u
obcí 10 000,- Kč/lůžko)
Výše přidělené dotace na rok
2006 z přerozdělené dotace
MPSV (pouze u NNO)
Výše požadované dotace
z rozpočtu kraje na rok 2006
(pouze u NNO)

Zdůvodnění požadavku

Jako odpovědný zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti
jsou pravdivé. Dále čestně prohlašuji, že žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po

lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně,
České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
V …………………………………….. dne ……………

Podpis odpovědného zástupce orgánu
a razítko žadatele

PŘÍLOHA 5
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
(Registrační číslo žádosti)

Čl. I.
Smluvní strany
Vysočina,
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Jiří Vondráček
IČ: 70890749
(dále jen “kraj”)
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava, číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: (Registrační číslo žádosti)
a
Název:
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “příjemce”)
bankovní spojení:

, číslo účtu

variabilní symbol:
se dohodly takto:

Čl. II.
Předmět a účel smlouvy
1)

2)

Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č.
…………….ze dne …… o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na
základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních
prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí
poskytujících sociální služby (dále jen „Zásady“).
Kraj se zavazuje poskytnout v souladu se Zásadami příjemci finanční dotaci ve výši
..….,- Kč (slovy: ………………,- Kč)
za účelem podpory provozování služby ……………………….
(dále jen “služba”).

Čl. III.
Doba realizace
1)

Službu příjemce poskytuje nepřetržitě od 1. 1. 2006 a bude ji realizovat až do 31. 12.
2006.

2)

Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od
prokazatelného doručení návrhu příjemci.

3)

Pokud návrh smlouvy kraje nebude příjemcem akceptován a doručen na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle čl. III odst. 2 této smlouvy, návrh
smlouvy zaniká a nárok na podporu nevznikne. V případě závažných důvodů je možno
požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajského úřadu kraje Vysočina uvedeného v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

Čl. IV.
Platební a technické podmínky
1)

Dotace bude příjemci poskytnuta ve splátkách formou bezhotovostního převodu dotace
na účet příjemce vždy do tří týdnů ode dne, kdy kraj obdrží přidělené prostředky
z MPSV na svůj účet. Výše splátky bude určena procentem, které činí obnos
poukázaný z MPSV z celkové výše dotace přidělené tímto ministerstvem.

2)

Vyúčtování poskytnuté podpory bude předloženo do … 2007 (termín bude doplněn
podle typu projektu v souladu s čl. 9 Zásad) odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Krajského úřadu kraje Vysočina na tiskopise určeném odborem sociálních věcí a
zdravotnictví do 30. 11. 2006.
Čl.V.
Základní povinnosti příjemce podpory

Příjemce podpory se zavazuje:
a) Splnit veškeré povinnosti stanovené Zásadami a použít poskytnuté finanční
prostředky v souladu s nimi,
b) Použití poskytnuté dotace sledovat pod účelovým znakem ……… stanoveným
odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina,
c) Umožnit osobám pověřeným krajem provádět průběžnou i následnou věcnou a
finanční kontrolu,
d) V případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu
uvést fakt, že projekt obdržel podporu z rozpočtu kraje Vysočina.
Čl. VI.
Důsledky porušení závazků příjemce podpory
1)

Jestliže příjemce poruší povinnosti stanovené touto smlouvou nebo Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina, má kraj právo od příjemce podpory požadovat, aby ve
lhůtě, kterou kraj stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátil. Pokud
příjemce podpory ve stanovené lhůtě požadované prostředky kraji nevrátí, považují se
za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“). Příjemce podpory je v takovém případě povinen zaplatit kraji penále ve
výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den
prodlení.
2)

Pokud příjemce podpory použije poskytnuté peněžní prostředky (případně jejich část) k
jinému účelu, než je uveden v ust. čl. II odst. 2 této smlouvy nebo v rozporu se
Zásadami, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky
neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech a příjemce podpory
je povinen je vrátit a zaplatit kraji penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile)
neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne kdy byly připsány na
účet příjemce podpory do dne jejich opětovného připsání na účet kraje.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1)

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se
vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má
platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V………………………….dne……………

V Jihlavě dne: ………………….

Za Příjemce

Za kraj Vysočina

(jména a tituly osob zmocněných k podpisu)

Bc. Jiří Vondráček
člen rady kraje Vysočina

……………….….……………….
podpis

………………….….……………….
podpis

