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Změna článku IX. Přiměřený zisk
V odstavci 1. se za slova „… skutečnými výnosy a náklady“ doplňuje „ze služeb obecného
hospodářského zájmu …“.

Změna článku XIII. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory
V odstavci 3., bodu 3.9. se ruší poslední věta v plném rozsahu.
V odstavci 3., bodu 3.10. se za slova „… zpracovat Výkaz“ doplňuje „v aplikaci KISSOS …“.
V odstavci 3., bodu 3.10. se za ruší text v závorce v plném rozsahu.

Změna článku XXI. Kontrola
V odstavci 3., bodu 3.3., písm. a) se ruší text v plném rozsahu a nahrazuje textem:
„Poskytovatel sociální služby je povinen zpracovat a předložit požadované informace za jednotlivé
služby obecného hospodářského zájmu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
v termínu do 20. února 2016, prostřednictvím Výkazu v aplikaci KISSOS.
Administrativní kontrola je zaměřena na kontrolu případného nepřiměřeného zisku poskytovatele,
a to celkově za všechny služby obecného hospodářského zájmu.“

Změna článku XXII. Přílohy
Dochází ke změně Přílohy č. 2 Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou
(3 stránky), a to následovně:
V souvislosti s článkem XIV., v tabulce s výčtem změn se za změnu 4. doplňuje změna 5. ve znění:
„Rozšíření účelu Veřejnoprávní smlouvy o další sociální službu vzniklou v souladu s rozvojovými
opatřeními Akčního plánu pro rok 2015“.
V souvislosti s článkem XIV., v tabulce s výčtem změn, se za nově doplněnou změnu 5. doplňuje změna
6. ve znění: „Změna v osobě poskytovatele sociální služby v průběhu roku, na který je finanční podpora
poskytnuta, pokud byla provedena změna v Pověření dle článku XI. odstavce 2. bodu 2.2. ze stávajícího
poskytovatele sociální služby na jiného poskytovatele sociální služby“.
V tabulce s výčtem změn se původní změna 5. až 12. chronologicky přečísluje na změnu 7. až 14.
Počet stránek Přílohy č. 1 se změnil ze 3 stránek na 4 stránky.
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Příloha č. 2: Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou (4 stránky)
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