Pověření J ihočeskéhokraje
k poskytování sluŽby obecného hospodářskéh o zájmu, konkrétně k zajištění
dostupnosti poskytování sociální sluŽby v rozsahu základních činností
na územíkraje (dále jen ,, Pověření" )
č. oSVZ/12012016
Název / Firma:

Rybka, o.p.s.

Sídlo:

Nuzice 24,375 01 Týn nad Vltavou

lČo:

28149599

DlČ:

c228149599

Statutární
orgán /
zástupce:

Eva Dvořáková
ředitelka

(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, vplatném znění
(dále jen ,,ZSS") s účinnostíode dne 1 ' 1' 2016 do 31 ' 12' 2016 zařazen do Sítě
sociálních sluŽeb Jihočeskéhokraje (dále jen,,síťJčK') za účelemzajištění

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 v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise
(č,. 2012121lEU) 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 poskýováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu (,,Rozhodnutí Komise").

Pověřeníje v souladu se platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních sluŽeb
v Jihočeskémkraji na období 2014 _ 2016 (dále jen ,,SPRSS") a s Akčnímplánem
SPRSS Jihočeskéhokraje pro rok 2016 (dále jen ,,Akčníplán").

1'
1.1.

Řízenío zařazenído Sítě JčK

Podle s 95 ZsS zajišťujekraj dostupnost poskytování socíálních sluŽeb na
svém územív souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních sluŽeb a určuje
síťsociálních 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.

Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování sociální sluŽby v rámci Sítě
JčK byla deklarována v SPRSS nebo Akčnímplánu, kteý byl schválen usnesením
Zastupitelstva Jihočeskéhokraje č. 381t2015lzK-2o ze dne 17. 12' 2015, případně
v jeho dalšíchschválených změnách.

1.3. V

rámci řizeni o zaÍazení do Sítě JěK Poskytovatel prokázal, Že je schopen
zajistit dostupnost poskytování sociální sluŽby v poŽadované kvalitě a kapacitě
a že má vytvořeny předpoklady pro částečnéfinancování sociální sluŽby i z dalších
zdrojů (dotace obcí, dary a jiné zdroje, vlastní doplňková hospodářská činnost
apod.).

2.

PrávnípostaveníPoskytovatele v rámci sítě JčK

2.1.

Toto Pověření zakládá právo Poskytovatele na poskytování sociální sluŽby
v rámci sítě JčK, obsah, rozsah a územnípůsobnost sociální sluŽby jsou
Vymezeny v tomto Pověření a jeho příloze č. 1, která tvoříjeho nedílnou součást.

2.2.

Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné
financování zajištěnídostupnosti poskytování sociální sluŽby; představuje však
závazek Kraje zajišťovat dostupnost poskytování sociální sluŽby prostřednictvím
Poskýovatele po dobu jeho zařazení do sítě JčK, a to za podmínek stanovených
v tomto Pověření.

2'3.

Kraj provádí kaŽdoročníaktualizaci Sítě JčK a vyhodnocuje nutnost změn
sítě JčK v závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování
sociálních sluŽeb osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se
i v průběhu doby trvání Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování
sociální sluŽby, zejména rozsah, časová dostupnost sociální sluŽby, poŽadovaná
kapacita sociální sluŽby apod.

3.

Povinnosti Poskytovatele

3.1.

Poskytovatel je po dobu trvání Pověření pověřen poskytováním sluŽby
obecného hospodářského zě4mu. Poskytovatelje po dobu trvání Pověření povinen
zejména
a) zajístit dostupnost poskytování sociální sluŽby definované v příloze č. 1
tohoto Pověření v plném rozsahu, za předpokladu zajištění vyrovnávací platby
z veřejných zdrojů (a to zqména stát, kraj, obce
dále jen ,,Zadavatelé")

V rozsahu alespoň 80

-

za předpokladu
potřebnosti dané sluŽby; v případě poklesu vyrovnávací platby pod tuto hranici
se uplatní postup dle článku 5.6 tohoto Pověření;
o/o

vypočtenévyrovnávací platby

\

b) vytvářet veškerépředpoklady k tomu, aby by| po právní, organizační,
ekonomické a personálně odborné stránce schopen plnit veškerépovinnosti
poskytovatele sociální sluŽby stanovené právními předpisy, příslušnými
metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšímiprávnímijednáními či akty;

c) realizovat poskytování sociálních sluŽeb v souladu se ZSS a v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních sluŽeb
dle ZSS;
d) písemně informovat Jihočeský kraj (dále jen ,,Kraj") neprodleně o všech
skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv na zajištění dostupnosti
poskytování sociální sluŽby ve stanoveném rozsahu, jak v rámc! sítě JčK'
tak v systémech a sítíchresortů (např. ministerstva, Úřad vlády...);

e) písemně informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít
Ve svém důsledku vliv na plnění povinností Poskytovatele souvisejících
se zařazením do Sítě JčK;
0 vykazovat údaje o poskytované sociální sluŽbě dle pokynů Zadavatelů;

g) uchovávat po dobu trvání Pověření a po dobu alespoň deseti let
od skončeníPověření veškeré údaje nezbýné k určenítoho, zda je poskytnutá
vyrovnávací platba slučitelná s podmínkami Rozhodnutí Komise, tj' řádně
uchovávat veškerédokumenty a účetnízáznamy souvisejícíse zajištěním
dostupnosti poskytování sociální sluŽby.
4. Součinnost Poskytovatele při provádění monitoringu a výkonu kontrol

Poskytovatel je povinen zajistit maximální součinnost s oprávněnými
osobami při provádění monitoringu a při výkonu kontrol jeho činnosti související

4.1'

se zajišťovánímdostupnosti poskytování sociální sluŽby dle podmínek jednotlivých
Zadavatelů'

4.2"

Poskytovatel jepovinen 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 pracovníkůna Úseku kontrolované činnosti
Poskytovatele;
c)

poskýovat kontrolním pracovníkům veškerépoŽadované

souvisejícís příslušnou kontrolou;

d) neprodleně resp. Ve stanovené lhůtě odstraňovat nedostatky
v průběhu provádění monitoringu či uýkonu kontrol.

3

doklady
zjištěné

5'

Finančnízajištění sociální sluŽby

5.1.

Podle ZSS je financování sociálních sluŽeb koncipováno jako vícezdrojové,
a to zprostředků státního rozpočtu, rozpočtu územníchsamosprávných celků
a dalších zdrojů'
Financování sociální sluŽby se v souladu s tímto Pověřením děje ve formě
tzv' vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby (dále jen ,,vyrovnávací platba"),
upravené přímo pouŽitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím
Komise (2012l21lEU) 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, případně Nařízením Komise (EU) č. 36012012 o pouŽití článků107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím sluŽby obecného hospodářského zájmu.

5'3.

Nedílnou součástísystému financování sociální sluŽby je, kromě dotace
poskytnuté Poskytovateli v souladu s s 101a Zss, také dotace poskytnutá

v

souladu

s s

105 Zss, případně finančníprostředky získanév rámci

tzv. individuálních projektů, jakoŽ i finančníprostředky z dalšíchzdrojů, které jsou
předmětem samostatných smluv uzavřených s příslušnými subjekty (stát' kraj,
obec, dárci apod ') na základě a v souladu s podmínkami tohoto Pověření (dále téŽ
jen,,Smlouvy").

5.4.

Konkrétnípodmínky financování sociální sluŽby budou upřesněny

v jednotlivých

Smlouvách uzavřených mezi Zadavateli a Poskytovatelem.

5.5.

Za účelemzajištění dodrŽení podmínek Pověření a zamezení nadměrnému
financování sociální sluŽby je Poskytovatel povinen neprodleně písemně oznámit
Kraji kaŽdé získánífinančnípodpory, kterou obdrŽí od třetích osob za účelem
nebo v souvislosti s financováním sociální sluŽby, a to nejpozději do 30 dnů
od obdrŽení takové finančnípodpory. Součástítohoto oznámení musí být uvedení
přesné specifikace účelufinančnípodpory a její výše. obdrŽením finančnípodpory
se pro účelytohoto Pověření rozumí:
a) přijetí usnesení příslušnéhoorgánu územně samosprávného celku nebo
jiného právního subjektu o poskytnutífinančnípodpory Poskytovateli, nebo
b) př1etí písemného rozhodnutí o poskytnutífinančnípodpory, nebo
c) uzavření příslušnésmlouvy.

5'6.

V případě, Že nebude zajištěno financování sluŽby v rozsahu stanoveném
v článku 3. odst. 3.'1 písm' a) tohoto Pověření, můŽe Poskýovatel poŽádat Kraj
a obce o úpravu rozsahu sociální sluŽby stanoveného v příloze č. 1 tohoto
Pověření, a to na základě sjednaného dodatku k tomuto Pověření.

6'

Vyrovnávací platba

6.1.

Vyrovnávací platba je Poskytovateli stanovena jako celková výše prostředků
z veřejných rozpočtů,kterou potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
sluŽby (dokrytí svých provozních nákladů) vedle prostředků, které získá vlastní
činností'

6'2.

Součástí vyrovnávací platby je i zajištění vzdělávání pracovníků dle $ 111
odst. 1 ZsS, a to v maximálním rozsahu 60 hodin za kalendářní rok. Z finančních
prostředků poskytnutých v souladu s s 101a ZSS, případně finančních prostředků
získaných v rámci tzv. individuálních projektů lze financovat vzdělávání v rozsahu
do 24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání nad tento rámec (max. však do 60
hodin) závisí na podmínkách ostatních Zadavatelů či dotačníchtitulů.

6.3.

Vyrovnávací platba za sociální sluŽbu je kalkulována jako rozdíl optimálních
nákladů a optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (Úhrada
za poskytování sociální sluŽby od uŽivatelů, úhrady zdravotních pojišťoven,
případně dalšípříjmy spojené s poskytováním sociálních sluŽeb mimo veřejné
rozpočty).

6.4'

Při výpočtu optimálních nákladů a optimálních výnosů z vlastní činnosti

se vychází ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním
roce u sociálních sluŽeb zařazených do Sítě JčK. z těchto údajůse určímediány
nákladů a výnosů případajícína jednotku kapacity a provede se jejich meziroční
valorizace' Valorizovanými mediány nákladů a výnosů se vynásobí kapacita
sociální sluŽby stanovená v příloze č. 1 Pověření a rozdíl těchto násobků odpovídá
výši vyrovnávací platby. Kraj můŽe vypočtenou vyrovnávací platbu navýšit
s ohledem na priority uvedené v SPRSS, příp. Akčnímplánu. Dotace MPSV, Kraje,
obcí a jiné veřejné zdrojejsou součástí krytí vyrovnávací platby a v rámci kalkulace
se započítávajído jejího celkového objemu (kalkulace ex ante i kalkulace ex post).

Vyrovnávací platba je propočtena na rozsah sociální stuŽby, kteý byl
Vymezen v Síti JčK. V případě, že rozsah sociální sluŽby je niŽší,neŽ je Vymezen
v Síti JčK, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu sociální

6.5.

sluŽby.

6'6.

V rámci kalkulace vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit,
pokud skutečnévýnosy sociální sluŽby neodpovídají stanoveným optimálním
výnosům;jde zpravidla o tzv. objektivně niŽšívýnosy,z důvodu:
a) poskytování pobytových sluŽeb nezaopatřeným dětem dle $ 74 ZSS;
b) ustanovení $ 75 odst. 2 zss, kdy je u pečovatelských sluŽeb odpuštěna
úhrada definovaným cílovým skupinám'

výši
případech hodných zvláštního zřeteIe můŽe Kraj vyjíměčněupravit
vyrovnávacíplatbyvprůběhutrvánítohotoPověření.

6.7. V
6.8.

Za nadměrné vyrovnání se povaŽuje:
v příloze č' 1
a) nezajistí-li Poskytovatel rozsah sociální sluŽby stanovený
vyrovnávací platby
tohoto Pověření' Kraj zváŽí v rámci následné korekce

je nesplnění kapacity sociální
důvody nezajištění sluŽby v plném rozsahu (zda
nebo jinými důvody
sluŽby způsobeno nedostatečnou aktivitou Poskytovatele
hodnými zvláštního zřetele)
neŽ optimální výnosy sociální
b) jsou-li skutečnévýnosy sociální sluŽby vyšší
byly kompenzovány
sluŽby stanovené dle výpočtu vyrovnávací platby, ledaŽe
zajištěnísociální sluŽby
objektivně vyššímináklady nezbytnými k řádnému
;

v rozsahu základních činností'

platby, je
Přezkoum áni, zdanebyla překročena maximální výše vyrovnávací
realizováno v souladu podmínkami jednotliuých Smluv.

6.9.

6'10. opatření k zamezeni

a

vrácení nadměrné vyrovnávací platby jsou

následující:

vyrovnávací platby se
a) Finančnívypořádání přidělených prostředků v rámci
bude řídit podmíkami jednotlivých Smluv'
tzn., Že celkové výnosy
b) Pokud Poskytovatel obdrŽí nadměrné vyrovnání,
její poskytování, je
z poskytování sociální sluŽby převýšícelkové náklady na
uzavřený smluvní
Poskytovatel povinen vrátit nadměrné vyrovnání, pokud toto
neupravuje jinak' Finančníprostředky je povinen vrátit
vztah se Zadavatelem
v termínu a na čísloúčtuuvedené ve výzvě Kraje'

7.

Doba Pověření, vyřazení ze Sítě JčK

Poskytovateli vydáváno na období od 1' 1' 2016
sociální sluŽby
do 31 ' 12' 2016 a podmínkou jeho účinnostije zařazení dané
do Sítě JčK po celou dobu trvání Pověření'

7.1. Pověření je

při konzultaci
zařazení Poskýovatele do Sítě JčK není právní nárok a
s Poskytovatelem zohledňuje Kraj zejména:
sociální sluŽby
a) obsah a rozsah sociální sluŽby dle aktuální potřebnosti

7.2. Na

v Kraji;

sociální sluŽby ze strany
b) způsob a kvalitu zajištění dostupnosti poskytování

PoskytovatelevpředchozímobdobítrváníPověření;
dostupnosti
c) objem dostupných finančníchprostředků určených k zajištění
poskýování sociální sluŽby;
dostupnosti
d) případnou aktuální nabídku jiných poskýovatelů na zajištění
poskytování sociální sluŽby;

e) případně dalšírelevantní informace získanéod Poskýovatele nebo z jiných
zdrojů'

V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené
se zařazením do sítě JčK a se zajištěnímdostupnosti a efektivity poskytování
sociální sluŽby a nesjedná dostatečnou nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené
ze strany Kraje, můŽe být Poskytovatel ze Sítě JčK vyřazen a platnost Pověření

7.3.

ze strany Kraje ukončena i před uplynutím stanovené doby Pověření.
7 '4' V případě ukončeníposkytování sluŽeb na základě rozhodnutí o zrušení
registrace sluŽeb či v případě zániku poskytovatele sluŽeb pozbyde Pověření
platnosti, a to ke dni ukončeníposkytování sluŽeb či ke dni zániku poskýovatele
sluŽeb.

8.

Výkon veřejné sluŽby

8.1.

Toto Pověření společně se Smlouvami představuje společný akt, jímŽ je
Poskytovatel pověřen poskytováním sluŽby obecného hospodářského zájmu
ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise.

9.

Přistoupení k Pověření ze strany ostatních zadavatelů

9.1. Vzhledem

k

tomu, Že financování sociální sluŽby

je

řešeno jako

vícezdrojové, podílíse na celkové vyrovnávací platbě dle článku 7 tohoto Pověření
více Zadavatelů formou plateb na základě různých právních titulů (veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace podle zákona č' 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,příspěvek poskytnutý zřizovatelem příspěvkové
organizace, smlouva o zajištěnísluŽeb na základě veřejné zakázky apod.)'

9'2'

V souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise představuje toto Pověření
jednotný akt, k němuŽ ostatní Zadavatelé přistoupí formou deklarace obsaŽené
v příslušnémprávním titulu (smlouvě, usnesení orgánu o přiznánífinančnípodpory
apod.), na základě něhoŽ se budou spolupodílet na financování vyrovnávací platby
za sociální sluŽbu1.

1 Např. textem
,,Zadavatel touto smlouvou přistupuje k Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti
poskytování sociální sluŽby zařazené do sítě JčK, vydanému poskytovateli Jihočeským krajem dne ....
pod č......... ', s tím, Že finanční podpora (dotace, cena veřejné zakázky atd.) na základě této smlouvy tvoří
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise
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 (2012121 lEU)"
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10.

ProhIášení Poskytovatele

1o.1. Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelua obsahu Pověření
a Že mu není známa Žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění
povinností v souvislosti se zaÍazenim do Sítě JčK.
1o.2. Na důkaz výše uvedeného Poskýovatel akceptuje toto Pověření a souhtasí
se zaíazením do Sítě JčK za podmínek zde stanovených.
V Českých Budějovicích dne

.'..!.p...Q?:.?0!0...

ZaKrfi

,e-ře

(statýrní

'-r/<-

Rybka, o.p.s.

Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vllavou
(1)
lC: 281 49

599

Přílohy:
1. Specifikace sociální sluŽby

Příloha č. 1

Specifikace sociální sluŽby:
Druh sociálnísluŽby:

azylové domy

Název a adresa zařízení'.

Azylový dům Rybka Husinec
Komenskéh o 73, 384 21 Husinec
Azylový dům Rybka Studená
Tyršova 10' 378 56 Studená

ldentifikátor:

8098268

Územní působnost:

územíJihočeského kraje

Forma poskytován í sluŽby:

pobytová

Cílová skupina (převaŽující)

rodiny s dítětem/dětmi

Kapacita sociální sluŽby

_

poÓet lůŽek:

85

-

početkontaktů/měsíc2:

nerelevantní

počet klientů/den:

nerelevantní

-

max. počet přepočtených

úvazkůodborných pracovníků
(pracovníků v přímé péěi) ve

sluŽbě:

poěet hodin dostupnosti
ambulantnÍ formy/týden:
počet hodin dostupnosti terénní
formy/týden:

2

nerelevantní

nerelevantní
nerelevantnÍ

Počet kontaktťt = kontakt je poskytnutí sociálnÍ stužby dle ZSS jednomu konkrétnímuuživateli v jeden den,
bez ohledu na délku a druh interuence. Pozn.: o realizovaných kontaktech je vedena dokumentace, ze které
bude patmé, komu, kde a kdy byla sociálnÍ služba poskytnuta.

