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Změna Obsahu
V obsahu se mění název článku XVI. z „Oznámení dalších výnosů financování sociální služby“
na „Rozpočet sociální služby a jeho změny“.

Změna článku III. Vysvětlení základních pojmů
Ve vysvětlení pojmu „Výkaz aplikace KISSOS“ se za slova „… v Krajském informačním systému
sociálních služeb (KISSOS)“ doplňuje „nebo v jiné formě určené Odborem sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje, a to …“

Změna článku IV. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory
V odstavci 1. se za slova „… Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) kraji“ doplňuje
„a to na základě podmínek stanovených v rozhodnutí MPSV.“

Změna článku VI. Způsob stanovení finanční podpory
V úvodním textu se za 2. větu doplňuje věta ve znění: „Při stanovení obvyklého výnosu od uživatelů
sociální služby se přihlíží k využití dané služby osobami uvedenými v § 74 a § 75, odst. 2, zákona
o sociálních službách, v platném znění.“
V odstavci 3., bodu 3.3. se slovo „bez cesty“ nahrazuje slovem „včetně cesty“.
V odstavci 3., Tabulce č. 5, sloupci „Indikátor“ a sloupci „Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok
2015“ se slovo „bez cesty“ nahrazuje slovem „včetně cesty“.
V odstavci 3., Tabulce č. 6, sloupci „Obvyklé výnosy sociální služby (mimo výnosů z územních
samosprávných celků) na jednotku/rok (v Kč)“ – Uživatelé, u sociální služby druhu „pečovatelská
služba“ se uvedená hodnota „173 800 Kč“ mění na hodnotu „123 800 Kč“.

Změna článku IX. Přiměřený zisk
V odstavci 3., větě první se mění „0,45 % p.a.“ na „0,31 % p.a.“ a 4. poznámka pod čarou
na „http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html“
V odstavci 3., ve větě druhé se mění „1,45 % p.a.“ na „1,31 % p.a.“
V odstavci 4., bodu 4.1 se ruší text v plném rozsahu a nahrazuje textem „nepřesahuje výši
stanovenou dle bodu 1. až 3. tohoto článku a současně poskytovatel sociální služby využije tyto
finanční prostředky ve prospěch organizace, je považován za přiměřený.

Změna článku XI. Pověření k výkonu závazku sociální služby dle Rozhodnutí SGEI
Za odstavec 1. se doplňuje odstavec 2. ve znění: „Orgán kraje pověří k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
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2015 poskytovatele sociálních služeb, jejichž sociální služba/y vznikne/ou v průběhu roku 2015
na základě rozvojových záměrů v souladu s Přílohou č. 2 Akčního plánu pro rok 2015.“
„V případě pobočného spolku jen pokud prokáže, že toto právo vychází ze stanov hlavního spolku,
který je pověřen k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 a hlavní spolek požádá o změnu svého
Pověření ve prospěch spolku pobočného, přičemž se nezmění rozsah původního Pověření.“
Původní odstavec 2. se přečísluje na odstavec 3. a jeho původní body 2.1. až 2.7. se přečíslují na body
3.1. až 3.7.
Původní odstavec 3. se přečísluje na odstavec 4.
V nově číslovaném odstavci 3., bodu 3.3. se za slova „… v Akčním plánu pro rok 2015“ doplňuje
„s výjimkou uvedenou v odstavci 2.“
V nově číslovaném odstavci 4. se za slova „… nejpozději do 31. prosince 2014“ doplňuje „s výjimkou
uvedenou v odstavci 2.“

Změna článku XIV. Změny Veřejnoprávní smlouvy
Stávající text na konci odstavce 1., bodu 1.1. se doplňuje o větu: „Netýká se pobočného spolku,
pokud prokáže, že toto právo vychází ze stanov hlavního spolku, který je pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015 a hlavní spolek požádá o změnu Veřejnoprávní smlouvy ve prospěch spolku
pobočného, na základě které bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva s oběma subjekty.“
Do odstavce 2. se doplňuje písmeno e) ve znění: „Rozšíření účelu Veřejnoprávní smlouvy o další
sociální službu/y vzniklou/é v souladu s rozvojovými opatřeními Akčního plánu pro rok 2015.“

Změna článku XVI. Oznámení dalších výnosů financování služby
V článku XVI. se název „Oznámení dalších výnosů financování služby“ nahrazuje názvem „Rozpočet
sociální služby a jeho změny“.
Text odstavce 1. se ruší a nahrazuje se textem ve znění: „Poskytovatel sociální služby je povinen
Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje předložit rozpočet sociální služby ve struktuře
a formě stanovené tímto odborem (tj. náklady a výnosy dle zdrojů v souladu s účetní legislativou),
v termínu do 30. dubna 2015, následně jeho změny v termínech do 31. července 2015
a do 10. listopadu 2015.“
Text odstavce 2. se ruší a nahrazuje se textem ve znění: „Struktura a forma rozpočtu sociální služby
a jeho změny bude zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.“
Odstavec 3. a 4. se ruší v plném rozsahu.

Změna článku XVIII. Vyúčtování finanční podpory
Text odstavce 6. se ruší a nahrazuje se textem ve znění: „Pokud poskytovatel sociální služby
nesprávně vyčíslí přeplatek poskytnutých záloh a částka vyčísleného přeplatku bude vyšší než
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skutečná a tuto částku již vrátil na účet kraje, nemá na vrácení nesprávně vyčísleného rozdílu nárok
za předpokladu, že kraj postupem dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. vrátil již tento přeplatek do státního
rozpočtu.“

Změna článku XX. Sankční ustanovení
V odstavci 1. se bod 1.4. ruší v plném rozsahu.
V odstavci 1. se původní body 1.5. až 1.7. přečíslují na body 1.4. až 1.6.
Za poslední větu odstavce 1. se doplňuje text ve znění: „Za porušení rozpočtové kázně je považováno
i neprovedení vyúčtování ve stanoveném termínu a nesplnění jiných povinností, než které jsou
uvedeny v bodu 1.1. až 1.6. V takovém případě kraj poskytovateli sociální služby uloží odvod ve výši
0,001 % z poskytnuté finanční podpory za každý den prodlení s nesplněním každé jednotlivé
povinnosti. Kraj neuloží odvod, který v jednotlivých případech nepřesáhne 500,- Kč.“
Odstavec 3. se ruší v plném rozsahu.

Změna článku XXII. Přílohy
Dochází ke změně Přílohy č. 2 Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou
(3 stránky), a to v souvislosti s úpravou Článku XVI. tak, že se vypouštějí části týkající se oznamování
výnosů financování sociální služby.

4

Příloha č. 2: Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou (3 stránky)
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