Pověření Jihočeského kraje
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby v rozsahu základních činností
(dále jen „Pověření“)
č. OSOV/X/20XX
Název / Firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán
/ zástupce:
(dále jen „Poskytovatel“)
je jako oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl.
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“) pro období
od X. X. 20XX do X. X. 20XX zařazen do podmíněné Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje
(dále jen „podmíněná Síť JčK“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
vymezené v příloze č. 1 tohoto Pověření (dále též jen „sociální služba“) za podmínek
stanovených v tomto Pověření.
Pověření vydává Jihočeský kraj (dále také „Kraj“) v souladu s Rozhodnutím Komise
(č. 2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“) a dle článku 4 Rozhodnutí komise tímto aktem vymezuje
náplň a trvání závazků veřejné služby, určuje Poskytovatele a územní působnost služby.
Souvisejícím aktem je Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým subjekt poskytující finanční podporu
z evropských zdrojů (dále jen „Donátor“) přistupuje k tomuto Pověření a definuje další náležitosti
Pověření, tzn. popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby a opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné
vyrovnávací platby.
Tímto Pověřením společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je Poskytovatel pověřen
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise.
Účinnost Pověření je vázána na splnění odkládací podmínky, kterou je vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace Donátorem, kterým přistoupí k tomuto Pověření. Poskytovatel je povinen
doložit kopii Rozhodnutí o poskytnutí dotace Jihočeskému kraji do 10 kalendářních dnů od
jeho vydání ze strany Donátora.
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1.

Zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK

1.1.

Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území
v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb
na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné
pro zajištění potřeb osob na území obcí.

1.2.

Podmíněnou sítí se rozumí souhrn sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou
sociální situaci osob na území kraje a jsou finančně podpořeny z evropských zdrojů (zejm. v rámci
Operačního programu Zaměstnanost).

1.3.

Zařazení sociální služby do podmíněné Sítě JčK bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Jihočeského kraje č. ……………… ze dne ……………….

2.

Právní postavení Poskytovatele v rámci podmíněné Sítě JčK

2.1.

Toto Pověření zakládá právo Poskytovatele na poskytování sociální služby v rámci
podmíněné Sítě JčK v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 tohoto Pověření.

2.2.

Pověření však samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné zdroje k
zajištění dostupnosti sociální služby vymezené v příloze č. 1 tohoto Pověření; nepředstavuje
zároveň ani závazek Kraje zajišťovat dostupnost této sociální služby prostřednictvím Poskytovatele
po dobu jeho zařazení do podmíněné Sítě JčK.

3.

Povinnosti Poskytovatele

3.1.

Poskytovatel je po dobu účinnosti Pověření pověřen poskytováním služby obecného
hospodářského zájmu. Poskytovatel je po dobu účinnosti Pověření povinen zejména:
a) zajistit dostupnost poskytování sociální služby v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 tohoto
Pověření za předpokladu získání finanční podpory z evropských a případně i jiných
veřejných zdrojů;
b) vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické
a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele sociální
služby stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami
a dalšími právními jednáními či akty;
c) realizovat poskytování sociálních služeb v souladu se ZSS a v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky
jsou uvedené v ZSS;
d) písemně informovat Kraj neprodleně o všech skutečnostech, které mohou mít ve svém
důsledku vliv na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby ve stanoveném rozsahu,
jak v rámci podmíněné Sítě JčK, tak v systémech a sítích resortů (např. ministerstva, Úřad
vlády...);
e) vykazovat úplné a pravdivé údaje o poskytované sociální službě;
f)

uchovávat po dobu deseti let od skončení doby Pověření dle článku 6.2. veškeré
dokumenty a účetní záznamy nezbytné k určení toho, zda byla přijatá finanční podpora
z veřejných zdrojů slučitelná s podmínkami Rozhodnutí Komise, nestanoví-li Donátor jinak.
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4.

Součinnost Poskytovatele při provádění monitoringu a výkonu kontrol

4.1.

Poskytovatel je povinen zajistit maximální součinnost s oprávněnými osobami při provádění
monitoringu a při výkonu kontrol jeho činnosti související se zajišťováním dostupnosti poskytování
sociální služby.

4.2.

Poskytovatel je povinen zejména:

a) průběžně vytvářet základní podmínky k provádění monitoringu a kontrol;
b) v průběhu kontrol zajistit přítomnost resp. dostupnost osob oprávněných činit jeho jménem
právní jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož i příslušných odborných
pracovníků na úseku kontrolované činnosti Poskytovatele;
c) poskytovat kontrolním pracovníkům veškeré požadované doklady související s příslušnou
kontrolou;
d) neprodleně resp. ve stanovené lhůtě odstraňovat nedostatky zjištěné v průběhu provádění
monitoringu či výkonu kontrol.

5.

Finanční zajištění sociální služby

5.1.

Financování sociální služby z veřejných zdrojů se v souladu s tímto Pověřením děje
ve formě tzv. vyrovnávací platby za závazek veřejné služby upravené přímo použitelnými předpisy
Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise.

5.2.

Kraj se na spolufinancování sociální služby zařazené do podmíněné Sítě JčK nepodílí
žádnými finančními prostředky.

6.

Doba Pověření, vyřazení z podmíněné Sítě JčK

6.1.

Pověření je Poskytovateli vydáno na období od X. X. 20XX do data ukončení realizace
projektu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým je přistoupeno k tomuto Pověření.

6.2.

Podmínkou účinnosti Pověření je jednak zařazení dané sociální služby do podmíněné sítě
JčK a dále získání finanční podpory z evropských zdrojů. Při splnění obou těchto podmínek je
doba účinnosti Pověření shodná s dobou financování sociální služby v rámci realizovaného
projektu v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

6.3.

V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti uvedené v tomto Pověření
a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezjedná dostatečnou nápravu ani v přiměřené lhůtě
stanovené ze strany Kraje nebo Donátora, může být Poskytovatel z podmíněné Sítě JčK vyřazen
a platnost Pověření ze strany Kraje ukončena i před uplynutím stanovené doby Pověření.

6.4.

Platnost Pověření může být ukončena i v případě, že Poskytovateli je snížena poskytnutá
podpora (korekce dotace z důvodu nezpůsobilosti výdajů) a Poskytovatel neprokáže finanční
způsobilost plnit povinnosti plynoucí z tohoto Pověření.
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7.

Prohlášení Poskytovatele

7.1.

Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu není známa
žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností v souvislosti se zařazením
do podmíněné Sítě JčK.

7.2.

Na důkaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje toto Pověření.

V Českých Budějovicích dne ……………………
Za Kraj:
…………………………………………
Za Poskytovatele (statutární zástupce):
…………………………………………

Přílohy:
1. Specifikace sociální služby
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Příloha č. 1
Specifikace sociální služby:
Druh sociální služby:

Název a adresa zařízení:

Identifikátor:
Územní působnost (převažující):
Forma poskytování služby:
Cílová skupina (převažující):
Kapacita sociální služby:
-

počet lůžek:

-

max. počet přepočtených úvazků
odborných pracovníků (pracovníků
v přímé péči) ve službě:

Další parametry sociální služby:
-

počet klientů/den:

-

počet kontaktů/měsíc1:

-

počet hodin dostupnosti
ambulantní formy/týden:

-

počet hodin dostupnosti terénní
formy/týden:

-

počet intervencí/měsíc2:

1

Počet kontaktů = kontakt je poskytnutí sociální služby dle ZSS jednomu konkrétnímu uživateli v jeden den, bez ohledu
na délku a druh intervence. Pozn.: o realizovaných kontaktech je vedena dokumentace, ze které bude patrné, komu, kde
a kdy byla sociální služba poskytnuta.
2
Počet intervencí = intervence je poskytnutí sociální služby dle ZSS jedné rodině s dítětem v jeden den v rozsahu 30
minut a více. Trvání intervence je nutno přepočítat na jednotky, kdy 1 jednotka = 30 min. Intervence může mít podobu
osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické, příp. písemné korespondence.
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