INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ (dále jen „ZMZ“)

a) Termíny ZMZ:
Monitorované období:
Termín odevzdání ZMZ:
•

•

1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
do 31. 7. 2022

Posunutí termínu odevzdání ZMZ je možné pouze v objektivně odůvodněných případech, a to
s ohledem na ukončení realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
(dále jen „Projekt“) a nutnost proplatit všechny obdržené žádosti o platbu v nejkratším možném
termínu.
ZMZ budou kontrolovány v pořadí dle datumu jejich přijetí na email ip@kraj-jihocesky.cz.

b) Obsah ZMZ:
ZMZ bude obsahovat následující dokumenty:
1. Formulář monitorovací zprávy
•

Pro ZMZ bude použit shodný formulář jako pro doposud odevzdané monitorovací zprávy.

2. Soupiska účetních dokladů
•

Pro ZMZ bude využit shodný formulář jako pro doposud odevzdané soupisky účetních dokladů.

3. Žádost o platbu
•
•
•

Pro ZMZ bude stávající formulář žádosti o platbu aktualizován, aby bylo možné zahrnout
i poskytnutou zálohovou platbu.
Aktualizovaný formulář bude zaslán každému poskytovateli individuálně a bude obsahovat
doposud prokázané částky projektové dotace.
Předpokládaný termín rozesílání aktualizovaných formulářů Žádosti o platbu je do poloviny
června 2022.

4. Účetní deník za období 1. 1. 2022 (případně 1. 12. 2021) – 30. 6. 2022
5. Monitorovací listy a tabulka Využití sociální služby
• Aktualizovaná tabulka Využití sociální služby byla již všem rozeslána – doplněno bylo poslední
monitorované období.
6. Odůvodnění nesplnění požadované výše hlavních monitorovacích indikátorů
•

V případě, že nedošlo k naplnění hlavních monitorovacích indikátorů (počet uživatelů, výše
úvazků pracovníků v přímé péči a počet lůžkodnů) v minimální výši uvedené v platné Metodice
dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (dále jen „Metodika“), bude
součástí ZMZ odůvodnění nesplnění stanovené minimální výše. Na základě zaslaného
odůvodnění bude rozhodnuto, zda bude ze strany Jihočeského kraje přistoupeno ke krácení
projektové dotace dle podmínek uvedených v Metodice a ve Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí projektové dotace (dále jen „Smlouva“).
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I.

Počet uživatelů:
 Celková výše počtu uživatelů je uvedena ve Smlouvě, respektive v uzavřeném
dodatku ke Smlouvě.
 Min. hodnota plnění je 70 % z celkové stanovené výše počtu uživatelů.

II.

Počet lůžkodnů (pouze azylové domy a domy na půl cesty):
 Celkový počet lůžkodnů je uveden ve Smlouvě, respektive v uzavřeném
dodatku ke Smlouvě.
 Min. hodnota plnění je 50 % z celkového stanoveného počtu lůžkodnů.

III.

Výše úvazků pracovníků v přímé péči (netýká se sociální služby azylové domy a domy
na půl cesty):
 Hodnota monitorovacího indikátorů je uvedena ve Smlouvě, respektive
dodatku ke Smlouvě.
 U poskytovatelů, kdy došlo ke zvýšení nebo snížení kapacity sociální služby
a byla dodatkem upravena výše úvazků pracovníků v přímé péči, je vždy tato
změna vázána na dané období, kdy ke změně došlo, nikoliv k celému období
financování z Projektu.
 Míra snížení je dle Metodiky 10 % v případě, že byl nárokován úvazek o 0,5 až
0,99 nižší, než je uvedeno ve Smlouvě/dodatku, 30 % v případě, že bylo
nárokováno méně o 1,0 úvazku, než je uvedeno ve Smlouvě/dodatku. Počítána
je vždy průměrná hodnota za dané období.

7. Závěrečné vypořádání projektové dotace
•

Formulář bude uveřejněn na webových stránkách Projektu do poloviny června 2022.

c) Výdaje ZMZ:
•

•

•

Součástí ZMZ mohou být i výdaje, které budou proplaceny až v červenci 2022 – jedná
se o výdaje jako například mzdy/platy, energie, telefony, internet, tedy výdaje, jenž se vztahují
k období leden–červen 2022, ale propláceny jsou běžně až v následujícím měsíci, tedy
v tomto případě v červenci 2022. Nelze do ZMZ zahrnou faktury uhrazené v červenci za nákup
vybavení, zařízení a jiné výdaje, které mohli být proplaceny v rámci monitorovacího období.
Součástí ZMZ je vyúčtování poskytnuté zálohy při zahájení Projektu (1. část projektové dotace)
– ta bude zohledněna jednak v aktualizovaném formuláři Žádosti o platbu a dále pak
na soupisce účetních dokladů. Výdaje, na které byla záloha použita, se mohou vztahovat
k celému období trvání Smlouvy, pokud je to možné.
Pokud nebylo vyúčtování hrazených zálohových plateb předloženo již v předchozí monitorovací
zprávě, je nutné toto vyúčtování zahrnout do ZMZ. Všechny zálohové platby (výjimku
představuji pouze platby, které byly řešeny s některými poskytovateli individuálně) musí být
v rámci Projektu vyúčtovány. Jedná se především o zálohy na energie, viz samostatný
dokument Informace k zálohovým fakturám.
Prosíme o předložení ZMZ v řádném termínu, tj. nejpozději do 31. 7. 2022, a současně
o maximální možnou pečlivost při přípravě ZMZ. Z důvodu blížícího se konce realizace
Projektu bude zásadně omezen čas na kontrolu a případné opravy ZMZ.
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