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Žádost o podporu z jednotného dotačního programu

Identifikace žadatele /
akce

Název žádosti

Oblasti podpory

Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky

Přílohy
Přehled výdajů

Typ žadatele

Hodnocení

Právnická osoba

Výše dotace
Identifikace žadatele

Náhled žádosti

Právní forma: 804 - Kraj
Odeslání žádosti
IČO: 70890749

ID Datové schránky: ksab3eu

Název: Kraj Vysočina

Uložit rozpracovanou
žádost

Registrující subjekt
Registrující subjekt: není

Spisová značka: není

Zastoupen (1. osoba oprávněná)
Titul Před: MUDr.

Titul Za:

Příjmení: Běhounek

Jméno: Jiří

Funkce: hejtman

Telefon: +420564602140

E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba
Titul Před: Bc.

Titul Za:

Příjmení: Fejt

Jméno: Martin

Funkce: úředník na úseku investic v sociálních službách

Telefon: +420564602836

E-mail: fejt.m@kr-vysocina.cz

Plátcovství DPH
Žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu

Bankovní spojení
Předčíslí účtu: 94

Číslo účtu: 32925681

Kód banky: 0710 / Česká národní banka

Adresa trvalého bydliště žadatele / Adresa sídla žadatele
Ulice: Žižkova

Číslo popisné: 1882

Obec: Jihlava
PSČ: 58733

Číslo orientační: 57
Část obce: Jihlava

Země: Česká republika

Kraj: Vysočina

Okres: Jihlava

Kód RÚIAN:

Identifikace nemovitosti, která je předmětem žádosti (údaje z katastru nemovitostí)
Katastrální území (název): Počátky

Katastrální území (číslo): 723002

Typ parcely: Stavební

Parcelní číslo: 1449, 387/2, 387/1, 4516/2

Číslo listu vlastnictví: 2365

Ulice: Rudé armády

Číslo popisné:

Číslo orientační:

Novostavba: Ano
Obec: Počátky

Část obce: Počátky

Kraj: Vysočina
PSČ: 39464

Okres: Pelhřimov
Kód RÚIAN:

Stav realizace podporovaných opatření
Žádost podána před dokončením realizace projektu

Kontrola žádosti

Oblast podpory
Druh služby
Chráněné bydlení (CHB)

Domov
Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky
Investiční výdaje
6010 Náklady dokumentace k registraci projektu
6011 Náklady dokumentace projektu
6012 Náklady řízení přípravy a realizace stavby
6014 Náklady inženýrské činnosti projektu
6019 Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
6091 Náklady obnovy stavebních objektů
6114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení

Neinvesteční výdaje
5090 Náklady pořízení stavebních objektů
5114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení

Parametry a indikátory
Hodnota
Nově realizovaná lůžka (počet)

4

Nová stavba (m3)

0
(m2)

Rekonstruovaná stavba

176

Jednolůžkové pokoje (počet)

4

Dvoulůžkové pokoje (počet)

0

Vnitřní vybavení (zdravotnické porostředky) (počet)

4

Vnitřní vybavení (lůžka) (počet)

4

Vnitřní vybavení (nábytek) (počet)

4

Vybavení kuchyně (kapacita hlavních jídel/den) (počet)

15

Vybavení prádelny (kapacita prádelny v kg/den) (počet)

12

Vybavení zaměstnanci (např. vybavení šatny, denní místnosti) (počet)

7

Přílohy
K doložení realizace předkládám
1 - Žadatel bere na vědomí, že MPSV bude posuzovat pouze přílohy a dokumenty, které budou součástí této elektronické žádosti v
Jednotném dotačním portálu RISPF. Pro akceptaci tohoto upozornění zaškrtněte check-box na levé straně.
2 - Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (el. příloha)
3 - Prohlášení žadatele o dotaci (el. příloha)
4 - Vyjádření objednatele (MPSV ,kraj, obec) sociální služby o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje
o zařazení do sítě (el. příloha)
5 - Investiční záměr akce, zpracovaný dle předepsané osnovy. Není akceptována jiná verze (například projektová dokumentace pro
stavební povolení, provádění stavby apod.) (el. příloha)
6 - Indikativní rozpočet (el. příloha)
7 - Fotodokumentace současného stavu (el. příloha)
8 - Aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k předmětné budově/stavbě/pozemku, nebo smlouva o budoucí
smlouvě kupní na budovu/stavbu/pozemek(Doložit aktuální výpis z KN prokazující vlastnictví. Lze nahradit smlouvou o budoucí
smlouv (el. příloha)
9 - Kopie katastrální mapy s vyznačením předmětné budovy/ stavby nebo, nebo pozemku (el. příloha)

Přehled výdajů
Druh služby

Celkové výdaje (Kč)

Celkové způsobilé
výdaje (Kč)

Celková požadovaná výše
dotace (Kč)
(% způsobilých výdajů)

5090 Náklady pořízení stavebních objektů

229 900

229 900 (75 %)

172 425

5114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení

732 822

732 822 (75 %)

549 616

6010 Náklady dokumentace k registraci projektu

47 916

47 916 (75 %)

35 937

363 000

363 000 (75 %)

272 250

6011 Náklady dokumentace projektu

6012 Náklady řízení přípravy a realizace stavby

169 400

169 400 (75 %)

6014 Náklady inženýrské činnosti projektu

12 100

12 100 (75 %)

9 075

6019 Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu

45 250

45 250 (75 %)

33 937

5 143 180 (75 %)

3 857 385

121 000 (75 %)

90 750

6091 Náklady obnovy
stavebních objektů
5 143 180
Domov
Jeřabina
Pelhřimov - CHB Počátky
6114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení

121 000

Součet

6 864 568

127 050

6 864 568

5 148 425

Částka celkem Kč
Celková požadovaná výše dotace odpovídající maximálně 75% způsobilých výdajů

5 148 425

Hodnocení
Jste registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů?
Odpověď:

NE - jsem USC, služba je zajištěna jiným subjektem

Pro nově vznikající kapacitu bude požádáno o registraci poskytovatele sociální služby (změnu registrace) a nejpozději v termínu pro
závěrečné vyhodnocení bude Registrace poskytovatele sociální služby (změna registrace) předložena poskytovateli dotace.
Odpověď:

ANO

Budova/ pozemek určený pro realizaci akce je ve vašem výhradním vlastnictví a současně není zatížen zástavním právem?
Odpověď:

ANO

Nově vznikající kapacita bude zařazena do sítě sociálních služeb?
Odpověď:

ANO

V jaké fázi je projekt před podáním žádosti o dotaci?
Odpověď:

zpracován pouze investiční záměr

Harmonogram
Počátek realizace akce

02.10.2020

Počátek výběrového řízení

01.09.2021

Ukončení realizace akce (max. 30.11.2022)

30.06.2022

Opatření vedoucí ke zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb
Odpověď:

Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s
krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb

Odpověď:

Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), určené pro klienty novostavby a
rekonstrukce při zvyšování kapacity

Opatření vedoucí k naplnění cíle akce?
Vystihněte podstatu projektu – stručný popis
předmětu akce a rozsahu prací, kapacita, cílová
skupina.

Cílem projektu je doplnění chybějící lůžkové kapacity pro osoby s PAS v Kraji
Vysočina. Vznikne komunitní domácnost chráněného bydlení pro 4 klienty se
střední mírou podpory, muže i ženy od 18 let. Pro osoby s PAS bývá
problematickou komunikace, sociální vztahy, zvýšená citlivost na smyslové
vjemy, přidružená další postižení. Potřebují individualizovaný přístup,
bezpečné, stabilní prostředí. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu bez č. p.
v Počátkách, ul. Rudé armády, který je nyní využíván jako denní stacionář a
zázemí pro denní aktivity klientů DOZP.

Personální zajištění sociální služby?
Počet úvazků v přímé péči - sociální pracovník,
pracovník v sociálních službách

7,22

Kapacita sociální služby?
Nepřekračovat limity stanovené výzvou

4

A. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem neobdržel/a v příslušném roce na realizaci akce - část předmětu dotace nebo na etapu projektu, pro který je dotace
požadována, dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu
územního samosprávného celku. Indikativní rozpočet je komplexní a postihuje veškeré výdaje, tj. včetně výdajů na přípravu a zabezpečení akce,
vybavení a další související výdaje hrazené z vlastních zdrojů účastníka programu. Mám zabezpečeny vlastní zdroje na financování akce a
dokládám usnesení zastupitelstva (v případě územně samosprávného celku). Nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené
příslušným finančním nebo celním úřadem, nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiky
zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (případně potvrzení příslušného finančního úřadu). K dnešnímu dni
nejsem v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurs, nebylo soudem zahájeno
konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
a proti žadateli není veden výkon rozhodnutí. Jako osoba vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoba, která je oprávněna jednat
jeho jménem, jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení.

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

které poskytovatel dotace v souvislosti s touto žádostí o dotaci získá za účelem řádné administrace žádosti.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele dotace a se zveřejněním mých identifikačních údajů a výše dotace na internetových
stránkách poskytovatele dotace. Tento souhlas uděluji správci modulu RISPF, zpracovateli, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, pro
všechny vedené údaje, a to ode dne udělení souhlasu po celou dobu jejich využití a následně po dobu deseti let ode dne vydání závěrečného
vyhodnocení dotace. Zároveň jsem si vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Zpracování osobních údajů žadatelů – fyzických osob se řídí též Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecným nařízením o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování osobních údajů je stanovena čl. 6. odst. 1 písm. e) anebo písm. c)tohoto
Nařízení.

C. Ostatní ujednání
Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil/a s dokumentací programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016 -2022, zveřejněnou na internetové stránce https://www.mpsv.cz/cs/28899 (https://www.mpsv.cz/cs/28899) a porozuměl/a jsem jejímu
obsahu.
Prohlašuji, že jsem řádně zmocněn/na za žádající organizaci k podpisu této žádosti a že uvedené údaje jsou pravdivé a správné. Potvrzuji, že tato
akce bude realizována tak, jak je popsáno a že poskytnutá dotace bude správně využita pro uskutečnění a dokončení akce.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že po elektronickém odeslání žádosti (po stisknutí tlačítka „Odeslat“) bude žádost odeslána na Ministerstvo práce
a sociálních věcí bez možnosti další uživatelské úpravy. Vygenerovanou žádost pečlivě zkontrolujte, vytiskněte a podepište. Následně žádost (bez
příloh) doručíte do 5 kalendářních dnů, od podání elektronické žádosti, a to pouze prostřednictvím datové sítě do datové schránky sc9aavg,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2. Rozhodující je datum a čas doručení do datové schránky.
Prohlašuji, že jsem vlastníkem / právnická osoba uvedená jako žadatel je vlastníkem bankovního účtu č.: 94-32925681/0710, a že uvedené
bankovní spojení je zadáno správně a úplně, tj. včetně předčíslí a kódu banky. Beru na vědomí, že v případě následného poukázání platby na
chybný či neexistující bankovní účet se vyplacení dotace může pozdržet až o několik týdnů.
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