Pověření

KUJMXOPLUTQJ

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji
Poskytovatel sociálních služeb:

Krok Kyjov, z.ú.

IČ:

68684312

DIČ:
Statutární orgán/zástupce:

Mgr. Hana Čamlíková, ředitelka

Sídlo:

třída Komenského 2124/88, 69701 Kyjov

(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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“)
s účinností ode dne 1. 1. 2022 na dobu kalendářního roku (tj. do 31. 12. 2022) pověřen k
poskytování dále vymezené sociální služby:

Druh sociální služby:

Odborné sociální poradenství

Identifikátor:

2596778

Působnost služby:

ORP Hodonín, ORP Kyjov, ORP Veselí nad Moravou

Cílová skupina:

děti, mládež a rodiny/osoby ohrožené sociálním vyloučením a
osoby v krizi

Cílová skupina dle věku:

6 až 99+

Rozsah služby:

Dle vymezení obsaženého v Příloze č. 1 tohoto Pověření

Forma poskytování:

Ambulantní

za podmínek dále stanovených v tomto Pověření (dále jen „Služba“).
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1. Předmět a účel úpravy
1. Tímto Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pověřuje
Jihomoravský kraj Poskytovatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
vymezených v Příloze č. 1 tohoto Pověření.
2. Toto Pověření vymezuje Poskytovatele Služby, rozsah Služby, délku poskytování Služby a
podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby.
3. Podle § 95 ZSS zajišťuje Jihomoravský kraj (dále také „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.
4. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 24.6.2021, č. 503/21/Z5
a jeho aktualizace č. 645/21/Z6 ze dne 23. 9. 2021, byla Služba zařazena do Základní sítě
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 (dále jen „Základní síť“), která
představuje síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Služby byly do
Základní sítě zařazeny v souladu s Pravidly pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro rok 2022, schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 754/21/R12 ze dne
24.2.2021 a aktualizované usnesením č. 1485/21/R22 ze dne 2. 6. 2021.
5. Reálná podoba Základní sítě se odvíjí od deklarace potřebnosti a podpory z obcí s rozšířenou
působností v Jihomoravském kraji pro jednotlivé sociální služby zařazené v Základní síti.
Pověření je vydáváno službám zařazeným do Základní sítě.
6. Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné financování zajištění
dostupnosti poskytování Služby; představuje však závazek kraje zajišťovat dostupnost
poskytování Služby prostřednictvím Poskytovatele, a to po dobu jeho zařazení do Základní sítě.
7. Pověření splňuje podmínky stanovené v Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 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 (2012/21/EU).

2. Povinnosti Poskytovatele
1. Poskytovatel zařazený do krajské sítě sociálních služeb je po dobu trvání Pověření povinen
zejména:
1.1. zajistit rozsah služby definovaný v příloze č. 1 Pověření, za předpokladu zajištění
vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (stát, kraj, obce);
1.2. poskytovat služby a mapovat potřeby uživatelů služeb v rozsahu Regionálních karet
sociálních služeb;
1.3. poskytovat služby v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Jihomoravského kraje pro léta 2021 – 2023, vizemi a požadavky Jihomoravského kraje;
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1.4. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a
personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a
dalšími právními jednáními či akty;
1.5. poskytovat Jihomoravskému kraji informace potřebné pro plánování a koordinaci sítě
sociálních služeb dle jeho požadavků;
1.6. vést příjmy a výdaje, výnosy a náklady spojené s poskytováním příslušné sociální služby
v účetnictví příjemce odděleně od příjmů a výdajů, výnosů a nákladů spojených
s jinými službami či činnostmi organizace.
2. Poskytovatel je povinen zajistit maximální součinnost s oprávněnými osobami při provádění
metodické podpory (metodických návštěv) a při výkonu kontrol jeho činnosti související se
zajišťováním dostupnosti poskytování Služby.
3. Poskytovatel je povinen zejména:
3.1. průběžně vytvářet základní podmínky k provádění monitoringu a kontrol;
3.2. 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;
3.3. poskytovat kontrolním pracovníkům veškeré požadované doklady související s
příslušnou kontrolou;
3.4. neprodleně resp. ve stanovené lhůtě odstraňovat nedostatky zjištěné v průběhu
provádění monitoringu či výkonu kontrol.

3. Finanční zajištění Služby
1. Podle ZSS je financování sociálních služeb koncipováno jako vícezdrojové, a to z prostředků
státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a dalších zdrojů.
2. Hlavními zdroji veřejného financování Služby je finanční podpora poskytnutá krajem
Poskytovateli v souladu s § 101a ZSS a zároveň i finanční podpora poskytnutá v souladu s § 105
ZSS nebo finanční podpora poskytnutá z individuálních projektů Jihomoravského kraje, a to na
základě jednotlivých smluv uzavřených dle bodu 4 tohoto Pověření.
3. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrného financování Služby
je Poskytovatel povinen neprodleně informovat Kraj o všech finančních prostředcích, které má
obdržet, resp. obdrží od třetích osob za účelem nebo v souvislosti s financováním Služby.
4. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finanční podpory z veřejných rozpočtů na podporu
financování základních činností souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle ZSS, které
vzniknou při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pověřovaného
poskytovatele.
5. Výpočet pro stanovení výše vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech financování sociálních
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služeb v jihomoravském kraji pro léta 2021 – 2022, v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb, schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. 6. 2020 usnesením č.
2718/20/Z31 ve znění Dodatku č. 4, který byl schválen dne 23. 9. 2021 usnesením č. 644/21/Z6.

4. Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
1. Finanční prostředky jsou poskytovány Jihomoravským krajem na základě veřejnoprávní
smlouvy a v souladu s tímto Pověřením.
2. Předmětem veřejnoprávní smlouvy bude zejména:
2.1. účel finanční podpory;
2.2. výše finanční podpory;
2.3. způsob poskytnutí finanční podpory;
2.4. podmínky použití finanční podpory, práva a povinnosti příjemce;
2.5. kontrola;
2.6. důsledky porušení povinností příjemce;
2.7. ukončení smlouvy;
2.8. závěrečná ustanovení.

5. Prohlášení Poskytovatele
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.
2. Na důkaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje toto Pověření.
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Doložka podle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Toto pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji bylo
schváleno Radou Jihomoravského kraje na její 38. schůzi konané dne 13. 10. 2021 usnesením č.
2381/21/R38.

……………………………………………………
Bc. Jana Leitnerová
radní pro sociální a rodinnou politiku
na základě pověření ze dne 4. 2. 2021

Pověření přijímá:
Digitálně podepsal

Hana
MGR. Hana MGR.
Čamlíková
Čamlíková Datum: 2021.11.01
07:59:08 +01'00'

………………………………………………………
Mgr. Hana Čamlíková
ředitelka
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Příloha č. 1 - Rozsah služby
Definice rozsahu služby:

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným
počtem pracovníků v přímé péči (bez
zdravotnického personálu) za rok, tj. úvazky
pracovníků:

1.30

Počet lůžek:

-----

Obložnost:

-----

Časová dostupnost Služby za týden:

15 hod.

Podíl přímé práce (osobohodiny, intervence)
s klienty na celkovém fondu pracovní doby
v rámci 1 úvazku přímé péče:

min. 55 %

Kapacita vyjádřená průměrným přepočteným
počtem pracovníků v nepřímé péči za rok, tj.
úvazky pracovníků:

0.35
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