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vBŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUVA

o poskýnutí dotace zĺozpoětu Karlovaľského kraje nazajiśtěnísociálních sluŽeb v roce 2019 (dále

jen ,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

lČo:
70891168
DIČ:
Cz7o89ll68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo účtu:
Bankovní spojení Komerění banka, a.s.' poboěka Karlovy
Císlo účtu:
(dále

Vary

jen,,poskýovatel

a

l5. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

Sídlo:
Kořen 60,349 53 olbramov
datová schránkďemail:
royal.ichthys@seznam.cz
IČo:
68782004
Právní forma:
pobočný spolek
Registrace ve veřejném ľejstříku: KĘský soud v ostravě, L l1745
Zastoupený:
Tomáš Rusňák, velitel
Bankovní spojení:
bchodní banka,
Císlo účtu:

a.s.

(dále jen,,příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu

se zákonem č,. 129/2000 Sb., o kľajích (kľajskézŕízení),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ztĺkon o kĺajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, vę znění pozdějších předpisů

jen ,,zttkon o sociá|ních službách"), zákonem č,' 25012000 Sb., o ľozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtoqých pľavidlech
(dále

územníchrozpoětů") a v souladu s Progľamem pro poskýování finančníchprostředků na zajištění
sociálních sluŽeb vroce 2019 (dálejen,,program") poskytuje poskýovatel přijemci dotaci na úěel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá'

článek II.
Pověření

1.

Smlouva spolu

Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímžje příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zź$mu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20lŻl2l ElJ) ze dne
20. pľosince 2011 o použití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.
s

u9

Ż. Příjemce je pověřen

k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č' l k pověření (dále jen

,,služby").

článek III.
Výše dotace a její účel,doba, v nížmá být dosaženo účelu

1.

Příjemci se Vľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, kteľéjsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiění dotace 1") ve výši: 4 617 l00,00 Kě (slovy: ětyři
miliony šest set sedmnáct tisíc jedno sto korun českých),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnídotace 2") ve ýśi:469 900,00 Kč (slovy čtyři sta
šedesát devět tisíc devět set korun ěeských).

Neinvestiění dotace 1 a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskýovány
foľmou zá|ohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy'

2.

je urěena na financovźníbětných výdajů souvisejícíchs poskytovźnímzá'k|adních druhů
a foľem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliqých druhů
sociálních sluŽeb; jejich ýčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle Ż aź 4
Dotace

zźlkona o

3.

sociálních službách.

Účelu dotace musí b1ýt dosaženo ve lhůtě od 1.l.20l9 do 31.12.Ż019 (osobní asistence ID
43978|6, denní staciońar

Io

6432113), ve lhůtě od l.9.2019 do 3l.12.Ż019 (sociálně terapeutické

dílny ID 4003834).

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
na bankovní úěet uvedený v ztthlavi
formou bezhotovostního převodu z úětu č
specifický symbol 6023,
5ŻŻ2089368'
symbol
vaľiabilní
smlouvy' pod úěeloqým źnakem 13 305,
následovně:
rozpoětu
a to v sóuíadu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním
o l. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpoětu na rok Ż019 na
bankovní ričet poskýovatele, nejpozdějido 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2.

splátka ve výši 40 % poskynuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
_
do 3b kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3
MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 nabankovní úěet poskýovatele.
odeslání neinvestičnídotace 1 ve qýši uvedené v článku III' smlouvy je vźntno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vecí ČR (dále
j"n ,,dôtu." MPSV") viouladu sustanovením $ l01a zákona o sociálních sluŽbách na zźlk|adé
iozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
účetposkytovatelě. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční

irĺp. procentní poměľ jednotliqých splátek neinvestiění dotace 1, v návaznosti na změnu
výše a teimínůvýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskyovaných poskýovateli
Ministerswern p'eô" a sociálních věcí ČR,o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnđode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotacel příjemci ýše sjednaným způsobem'
dotac-e t,

2.

Peněžníprostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově
do 21 kálendářníih dnů po uzavŕení smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu zűětu
219

č

na bankovní účetuvedený v záhlavi smlouvy, vaľiabilní symbol

52

3'

symbol 6023.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace l
a neinvestičnídotace 2 budou přijemci' kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v
souladu . urtunoueními odst. l a 2 tohoto článku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vaah příjemce k ľozpoětu
poskýovatele' ZÍizovatel poukáže p"ňeznĺ pľostředky
na úěet přiiemce aez rbyteĺného
odkladu.

Záv aznékva n ti tativ.':ľľ'il ry

p os

Ętová n í sl už by

Zźxazný kvantitativní indikátoľ je
ýkonové měřítko s|užby,_ kjehoŽ zajištění se přijemce při
poskýování služby dle smlouvy zavizuje. Vymezení
,ari)iy"n kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální
jé
uvedeno
v
příloze
t. l smlouvy. Ň".|inenĺ stanovené
lodnory .plnění
minimální hodnoty plnění
kvantiiativnĺch indikátorů uvädenó v pĺĺlor"ě.l smlouvy je
povaŽo váno za
nadměrné vyrovnání'.f n{_měrnému vyrovn źní
blíŹe viz Příľuika pro žadatele a přijemce (dále jen

,,příruěka"), která woří přílohu ě. 1 progiamu.

článek VI.
ZákJadní povinnosti příjemce

1'

2'

3'

Příjemce nesmí poskýnuté peněžníprostředky poskýnout
právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady .p9j:n: po.tytouánĺń '1iným
sluzuy, ńu kt".ou byly poskytnuý.
' pouĺtĺpencznĺ"ľ' prostream
Přijemce odpovídá za hospodáľné u
v souladu s účelem,na
"f.ktiuní
kteý byly poskýnuý (bliże vizčlánek
VI odsi. l p."g.u."l.
Přijemce

je povinen

pouŽít dotaci qýhradně

k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2

smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění
služby poskýované na űzemíposkytovatele nebo
pro občany

poskýovatele. PeněŽní p'o.iř"dky , aoíać" lzô
čerpat pouze nä náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na ktere se
dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
qokud. došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendarnĺllo měsíce od
uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużítna úhradu nákiadů (r.ýdajri) specifikovaných
v čl. lll. oásĹ ł programu. Dotaci
nelze poutít na zajištění fakultativnícn eiňností($ 35
odst'
zákonao sociálních ,luzuĺ"n).

i

Přijemce

je

novj3e1 zajistit poskytování služby v souladu

vyplyvaj ícíz pověření.

4'

Příjemce je povinen

s

pověřením

a plnit

povinnosti

vhodným způsobem, že na službu obdržel dotaci

od poskytov atele, a
l:ř.jnit
to na webových stránkách,
pokud je
na pľopagaěních, informačních mateľiálech,
-má, -zŕízeny'
pokud je vydává ke s]u.z!ě, dále v-případě
poříclání alcí'souvisejících se sluŽbou

prezentovat
poskýovatele napouánkách, v médiiclra tisk'ových
konferencích. Přijemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovaľské|ro kĘe
,,Żiu5, urqi,;' a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, d."!:
piĺpáao "porádání uL.ĺ ,ouuiś"ji"ĺ"ľ,se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu '
1piĺpäanev ľámci videopľojekce). Přiiemce umístí

naweboýchstránkách,pokudjemázřizeÄy,aktivníodkaz@a
www'zivvkrai'cz'

Propagaci poskytovatele.je přijeńce povinen doložit
o poskytování sociáIní služby (např. audióriačorarnłm' iotografie, , ,a^"i zarěrečné zprávy
materiály apod.). Přfiemce
odpovídá za spräu.nost loga poskyovatele, pokud je
uvedňo nu p.opugxních materiálech
(pľavidla pro užiti loga poskytouátelę viz-*l"*.kľ-"ka.Iova.skv.cz
oavárT(arlovarský k aj _
Poskýování symbolů azáštit)
a loga pľojektu

5'

W

kraj\v1zwww'zivykraj.cz).

Přijemce je povinen infoľmovat sľozumitelným způsobem
veřejno st
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu
oblastí potřeb
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a

a

zájemce

o své činnosti

témat. Regionální

kaĘ

sociálních služeb jsou ke
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotace

6.

stażenína

EU/OP- I ids-zdroj

e/l

weboých

stránkách

www.kr-

P_kpss.aspx.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č,' 563ll991 Sb., o účetnictví,veznéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o űčetnictví") a dalšímisouvisejícímiplatnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemcę dle $ l odst. Ż zźlkona o ličetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a výnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních činnostípříjemce (např. dle
zaktnkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

s poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle pľokazatelnéhokľitéľia(metodiky), které musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán' popř. jím pověřená osoba). Učetníopeľace související s poskytovanou službou musí bý
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakźnkách apod') tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou vyši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchýhľadně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zároveřl, aby byl nazźlkladě odděleně vedęné ličetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestičnídotace 2' Każdý úěetníztryis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným účetnímzáznamęm.

7.

Příjemce je povinen úěetnízaznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchztvnamech uvést ýši
čerpaných peněžníchpľostředků z neinvestič!ídotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů' kteľéjsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu' Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů,vést evidenci veškeých potřeb uživatelůavykazovat
potřeby uživatelůs|uŽby, které naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonicképodobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskýovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na kteľéjsou poskytovány
peněžníprostředky, popř' i po jeho ukončení. Souhrnné konečnéhodnoĘ kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreéné zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,ztxěreéná zpráva"). Yykézanéhodnoty indikátorů musí bý pľokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9.

Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí Kľajskéhoúřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběŽnou zprávu o poskytování služby za l ' pololetí 2019 (dále jen
,,průběžná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 programu, a to v termínu do 10. 7 . Ż0l9.
Způsob předložení průběžnézprźxy je
Pľůběžnázpráva se zpľacovávázakaźdou službu n|źśť'
stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věci ztlvěrečnou zprávu na formuláři uvedeném

vpříloze ě. 3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż0Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování sluŽby na zźkladě ľozhodnutí o zrušeníregistrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěreěnou zprávu do 15 pracovních dnů
od ukončeníposkytování sluŽby, případně od ukončenísmlouvy. Závérečnázprźwa se zpracovávtl
zakaždou službu mlášť. Způsob předložení zźxěreč,nézprźxy je stanoven ve vyhlášení pľogramu

na ľok 2019. v případě, źe závěreěná zprźwa bude neúplná' údaje v ní uvedené nepřesné,
419

nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních
věcí přijemce telefonicky a zároveřl
elektronicky k odstľanění nedostatků závérečnézprávy
ve lhritc stanovené v elektronic ké
ýzvě.

11' Součástízávěrečné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění
dotace l a neinvestičnídotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby' Finančnímvypořádáním
se ľozumí přehled o skuteěných
nák|adech a výnosech vztahujícíchse ke službě, v8etně
vyěíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžníchpľostřádků postytnu6;ch
na sluŽbu z neinvestičnídotace
l a neinvestičnídotace 2.
12' Přij'emce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předloŽit
přehled celkových nákladů a
výnosů, kteľévznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé
.oóiĺlnĺ
na kteľou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyżád,ání předloŽit kopii
daňového přiznání,'l*uy,
včetně
- kopií účetních
ýkazű, kteľétvoří povinné přílohy účetnízźtvěrky,á vč. přílohy úěetnízáv'ěrky.
13' Přijemce je povin-en na Žádost odboru sociálních
věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociáIních věcí ČRposkýnout písemně Ve lhůtě určené
odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních vBcĺ ČRpoŽadované áoplĺu;rcĺ
informace či JaIšídokumenty
související s poskýovanou službou'
14. Příjemce je povinen písemně informovat odboľ sociálních
věcí o následujících změnách:
a
změny v údajícho příjemci:
o v názvu přfiemce,

o
o
o
o
o

ICO,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je přfiemce plátce DPH,
ve složenístatutárního orgánu,
v bankovním spojení'
. změny v rozhodnutí o registľaci služby'
o ukončeníposkýování služby na zá/xladé rozhodnutí o zrušení registrace
služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne, kdy
tato změnanastala. Příjemce je povinen doložit
změny relevantními doklady. odbor sociálních vécí
ohlášen é změny
u ;Ĺ;'" v případě' že
změnu nelze akceptovat, písemně o tét-o skutečnosti přijemce
"uĺau;"
vyrozumí
ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľučeno,
ueétnc uvedení důvodu.

15' Příjemce je povinen vykázat vľámci zźxěreěnézprávy
údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojű. Přílohou zźlvěreěné
kápie iľávních aktů, nł základěkteých
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, 'p.á'.y;rou
pravnĺ

'n,lou*tiliny

akt;.

16' Nevyčerpané peněžn'ípľostředky zdotace je při|emce
povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprálvy oäuó.u
.o.iální"h věcí foľmou bezhotovostního
převodu

na účetposkytovatele (vrácené peněžníprostředky musí byt
|ĺipreny na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termíńu stanov^eného
pro předlože iĺ ,ivcieĺné
zprávy), a

to následovně:

o

nevyčerpanou ěást neinvestičnídotace

1 na účeté
úěeloqý znak l3 305'
variabilní symbol 5Ż22089368. specificĘ symbol 6023'
o nevyčeľpanoučást neinvestičnídotace 2 na iĚ,et ě.
variabilní
symbol 5222089368' specificĘ symbol 6023.
Současně s vrácením nevyčeľpanýchpeněžních pľostředků
zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v přílozé č. 4a pľogiamu.
Nevyčerpanépeněžníprostředky zdotace_buäou vpřípadě
přijemce, kteým je příspěvková
organizace zřízená obcí, vráceny na účetposký*ai"l"
fbrmou be'hoiouostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uu.d.ného
v záhlavismlouvy, ' tterył _|zpľostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtuvztah pŕíjemce k rozpočtu
poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněżní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžníchpľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžnípľostředky ěi
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyľovnání se povaŽuje:

jejich část poskytovateli

o

nezajistí-li příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn.' nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů

.

výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po

uvedené v příloze ě.

l

smlouvy,

odeětení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a teľmínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich ěásti bliŹe viz příruěka' která ĺořípřílohu č' 1 progľamu.

je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a úěetnízáznamy související
poskytováním
s
služby dle smlouvy a prokazující čerpánípeněŽních pľostředků na poskytování

19. Příjemce

služby po dobu l0 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněŽní
pľostředky poskytnuĘ.

je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrżených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pľacovních dnri ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem, změnu

20. Příjemce

statutárního orgánu příj emce.

je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a l l tohoto ělánku, a to ke dni likvidace'

21. Příjemce

22. PÍíj:emce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záh|aví smlouvy' Uhrada nákladů zjiného bankovního účtu,než zűětu příjemce,
kteý je uveden v záh|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžníprostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľéhobyla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účty.

článek YII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.'
o finančníkontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255l20l2 Sb., o kontrole (kontľolní řád)' ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnýmipľávními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichż byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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2'

3'

4'
5'

Přijemce

je povinen

v průběhu poskľgvfnj služby i po skončení
účinnostismlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly ä umožnit
kontľĺí;".pb: a využitídotace, kontľolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované.i"'Ĺ). V této souvislostije přijemce povinen
zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nańlédnout
do úóetníevidence a záziamtlo poskytované
sluŽbě' popř' vstupovat do prostř, kde je
Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst' ,Ť9l; článku, poškytnout
'l"žb;';.ky;;;na.
pĺr"Ĺnou
součińnost
vlem osobám oprávněným
]
k provádění kontľoly'
Přijemce je póvinen prealäĺt[ont.olnĺ,n. orgánům
na vyžádání k nahlédnutí veškeľé.'účeiní,ar;naiy vztahujíci poskytovatele kdykoliv
se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejícíchskutečností (dále jen,,p"dkl;ŕĺ
a strpět i předIožení veškeých účetních
záznamů' které nemají přímý vztah kpreg1clu
,,nlouuý 1nupr.^u případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odův.odněných pŕípadech umoŽnit
kontľolníńoľgánům zajištění originálních účętních
záznamű,vč. podkladů.

Poskýovatelje opľávněn v ľámcikontroly do-dľžování
podmínek, za nichž byla dotace poskýnuta,
kontroly ľozsahu'a.průběhu poskytovánĹslužby
pozoäirutpředložení dalši evidence a dokladů'
dokumentů ýkajícíchse poskytování služby
ęć:iiii
kvantitativních a kvalitativních
indikátorů' dokumen1aci prokazujícíprůběh"po'ŕytouenislužby
"łiaenci
uŽivatelům
r-orl.Příjemce je
povinen předložit dokumentaci- uŽivatelů
.luzuy, ,.1ménu záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu portytouení'L"iby'
smlouvy_ o poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné
.!..o), "yu.unll'J'uro.ku uzivateĹri služby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce
soul'lu.ĺ . ł., aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskutečnily v ľámci ŕ:*':y .*ľ'ouo.y
s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem
získáníěiověŕeníinľo.'u.i'o pľůběhu poskytování
služby.
Přijemce je povinen na Žádost poskytovatele
pĺsemně poskytnout doplňujícíinformace,
případně
doloŽit dalšídokumený, souvisäjĺ.ĺ. plněním
účelupoiřřńuté
dotace.

Přijemce je povinen poskytnout součinnos.t
při v,ýkonu kontrolní činnosti ze strany poskytovatele
nebo Ministerstva pľáce a sociálních věcí
_

CR.

6'

1'

Přijemce je povinen realizovat nápravnáopatření,
'akteľá mu byla uloŽen a na zálkladěpľováděných
kontľol' a to v poŽadovaném teinínu'
kvalit!, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření.rđ-zsahu
uložil.

Clánek VItr.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
Jestliže přfiemce nesplní někteľou ze sr.,ých
povinností stanovených v článku VI. odst.
3 aż 9, 12
až' 15' 19 až22, popř' jinou povinnost n"p"n8žité
povahy Ęplývajicíze smlouvy, považuje
se toto
jednání za porušení

é kázně ve

o

$ 22 zákoná'
rozpoětovych
pravidlech územníchrozpočtův důsledku
porušenímeie Ávuzné
Přijemce
je v tomto
|ovinnosti.
případě povinen provést odvod za mén€
zálvažné
ve vyši l,5 yo
poskytnuých peněŽních pľostředků dle smlouvy
ao .olpoeiu poskýovatele.
rozpo_čtov

smýslu uĹtuńou"ni

;o-;;"i;ffi,""é ä'''ě

2'

3'

Jestliže přijemce nesplní termín odvodu.p'eněžních
prostředků dlečlánku VI. odst. 16' 17,78,
považuje se toto jedn'ání za.zadrżenípeněžních
p.orir.dků ve smyslu ustanovení 22 zákonao
$
ľozpočtoqýchpravidlech územních iozpočtů..-'ľrĺ;9'..
je.
případě povinen provést
v souladu s ustanoven im 22 zákona3
_vtomto
ľozpočtovýchpravidlech úzeńnrcr, .oipoetů
$
odvod za
porušení rozpočtovékź'oně ve výši zadrženy"ń
p"neinrch'|rostředků
do rozpočtu poskýovatele.

Jestliže příjemce'nepľokáže způsobem stanoveným
včlánku VI. odst. l0, ll použitípeněžních
prostředků v souladu s článkémVI.
odst.
|, ź p9,pi. p*zt. poskýnuté péněŽni prostředky
(případně jejich část) V rozporu s
ustanovęním článku Vi. odst' 1., 2 smlouvy
považujíse
prostředky (případně jejich část) za prostředky
neoprávněně použitéve smyslu' ustanovení Ąrto
$ 22
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zźlkona o rozpočtoých pravidlech územnĺchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů
odvod za porušenírozpoětové kázně ve výši neopľávněně použidch peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušenípovinností příjemce provede příjemce formou
vedený u Komerčníbanky, a.s.'
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
pobočka Karlovy Vary.

5.

Poľušenírozpočtovékázně műże bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí'

6.

Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s článkem VI. odst.
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním ľoce'

l0, l l

můŽe bý

článeľIx.

Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit naztk|adé písemnédohody smluvních stran nebo qýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że v,ýpověď by|a doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle v'ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 10 a l l smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4, Ve ýpovědní |hůtě můžeposkýovatel
z neinvestiění dotace

l

dle článku IV. odst. 1'

pozastavit poskýování peněžních prostředků

článek X.
Závérečná ustanovení

1.

Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání'kontrolu a finančnívypořádání neinvestiění dotace 1
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce'která tvoří přílohu č. 1
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce ztxazné, věetně dodatků k progľamu nebo

aktua|izaci příľuěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje http://www.kľPříjemce
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
pľohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněžnímiprostředky řídit.

Ż. Smluvní strany souhlasně

prohlašují, że tädný údaj v této smlouvě není povażován za obchodní
tajemství abenlýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

3.
4.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźnazný předpis nestanoví jinak, řídíse vúahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správni Íád, ve znění pozdějších předpisů
a ztlkona č,. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v ľegistľu sm|uv

na základě zttkona č'. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv'
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
819
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předpisů

je vyhotov.ena ve čtyřech stejnopise

z nichž jeden obdrŽí přijemce a tři poskýovatel.
V případě' kdy je'příjeTcem prĺspěvkóvá'orgurí.u""
)i_ĺłšna
smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,

5'

a

ch,

znichŽ jeden obárzí příjemce, tři poskytovatel

a

.oa"ĺ,je.

jeden zŕizovatel.

Smluvní Strany se do'ho!|ľ1 že

uveřejněnĺ
v registru smluv na zá,kladě zćlkona
č,.340/2015
Sb'' o zvláštních podmĺnĹách účinnästi ;3lo1vy
někteýcĹ
tcchlo .'luu a o registľu
smluv (zźlkon o registru smluv)' vę
''iř''""""rejňování
znění n"'je.1;ĺ"ł'
ir"äjir,i provede poskýovatel, oznámení o
uuae př1jemói .,urlaiJp."',!"o"i",vĺm
aätovj ."ľ*enłyznu e-mail
lJä"Jffľ;ffil'jľ'"'#ľv

6' o

poskytnutí peněŽních prostředků

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo
v souladu
I<'aj"ľ Zastupitelstvo ruĺouu.ského
kľaje

;'H3ľ'ä1'.1 ł. r!rirł;ił;""J";;i:' iä,íio""J"
Přílohy:

l.

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté
dotace

Karlovy Vary dne .?..?..

M9
pro
bezpečn

J}c'tł'+

'?.ę.

d"" ..4,il.'!./,'.(ľ

is
cL

ls.

pŘeoľíĺtíorł

-","*łĘ*':ffjł!ĺ*

Za správnost:

Podpís:
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SĺŮ7xinkol,ĺi Elíška

_sľ.'Tifi|a9:
prllona

e'

1

s|užeb a rozpis poskytnuté dotace
Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí

dotace z rozpoČtu Karlovarského
kraje na zajiŠtění sociálnĺch
slużeb V roce 2019' evidenční
čísloKKoo336/2o19

15.

í. specifikace služeb

Druh soclálnl slużby

ldentlítłátor

sociálně terapeutické dĺIny

4003834

Nłzov 8oclÚlnĺ rluźby

st edisko Vĺteček -

Foŕmr
po3lrytoYĺnl

ambulantnĺ

terapeutické

P.loÍltnĺ oblrst
(dto

up .rněnĺ cĺlov

SPRSS)

Ekuplny

osoby se zdravotnĺm
postiżenim a

chíonĺck m

onemocněnĺm

osoby s mentálním
postjżenĺm

lndĺkátor

Územnl

p robnost

Eoclálnl llużby

KarIoVarsk

ką

ĺ

(rcdnotkd

kaprclty)

lndlłátor 2

Doba trvánĺ

povéaenl

Název

od-do

Názgv

DalŠl lpeclílłacéslużby v
návaznoBtl
na 3t novené pożrdavky na

z! rzenl

Eoclálnĺ slużby do altě soclálnlch
Bluteb

llvazky

pracovnĺkťl V
p ĺmépéči

3,49

Użivatelé

1.9.2019
12.2020

14

senio i, osoby se
osobnĺ asistence

denní stacjoná e

4397816

64321,13

st edĺsko Vítećek -

terénnĺ

Osobni asistence

st edisko Víteček - Dennĺ
stacionál'

ambulantni

a

chronick m

onemocnénĺm' osoby
s duŠevnĺm
onemocněním
osoby se zdravohím
postiżenim a
chronlckltm
onemocněním

2. Rozpis poskytnuté dotace

Druh soclálnĺ slużby

ldentlÍlkátor

Nłzev soclálnl slużby

Foíma

polkytovlnĺ

Pŕlorltnĺ obl t
(dto

SPRSS'

Karlovarsk

osoby s mentálnĺm
postjżením' Vćetné
osob s poruchou
autistjckého spektra

Up .rněnl cĺlov
skuptny

ką

Kariovarsk]ł kraj

Ůvazky

pracovník V

p ĺmépéčĺ
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