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Evidenční ěíslo: KK00338l2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ suLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Kaľlovaľského kľaje na zajištění sociálních služeb v ľoce Ż0l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovaľský kraj
Sídlo: Ztwodni 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: Cz7o8g1l68
Zastoupený: Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo úětu: 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 
(dá|e jen,,poskýovatel

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.P.S'
Sídlo: Hornická 1595,356 01 Sokolov
datová schránkďemail: veq6pxg
lČo: Ż6395517
Právní forma: obecně prospěšná spoleěnost
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Plzni, o 86
Zastoupený: Dana Janurová' ředitelka
Bankovní spojení: Komeľění banka, a.s.
Císlo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

článek l.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 129lŻ000 Sb., o kľajích (kľajské zŕízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem č' 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znénípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,' Ż50lŻ000 Sb., o ľozpoětoých pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoých pľavidlech
rizemních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskýování finaněních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce Ż019 (dále jen ,,pľogram") poskýuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímžje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0l2l2l E|J) ze dne
20. prosince 2011 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené uľěiým podnikům pověřeným
poskytován ím s lužeb obecného hospodářského záj mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskýování sociálních služeb uvedených v příloze č' 1 k pověření (dále jen

,'služby")

čhnek III.
Výšedotaceajejíúčel,doba,vníźmábýtdosaženoúčelu

1. Příjemci Se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky' které jsou součástí

vyrovnávací platby:
o úěelově uľčená neinvestiění dotace zľozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních ,luzuá.ń (dále jen ,,neinvestiění dotäce i"; n. výši: 6 069 400'00 Kě (slovy: šest

milionů šedesát devět tisíc čtyři sta korun českých)'

o úěelově určená neinvestiění dotace z ro'počtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociátních ,luzue.ľ, (dále jen ,,neinvesti8ní doiace Ż") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula koľun

ěeských).
Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace")jsou poskýovány

foľmou zźiohy.-pĹuinno.tĺ následného vyĺeiovĺnĺ' Konkrétní specifikace sluŽeb a ľozpis výše

dotace najedńotlivé služby jsou uvedeny v příloze č' 1 smlouvy'

Ż. Dotace je určena na financování běŽných 
"ýdujY 

souvisejících s poskýováním základních druhů

a forem sociálních služeb u ,orruh,'r" stanóveňém základními člnnostmi u jednotlir1ých druhů

sociálních,luz"t;jejichýěetacharakteristikyjsouuvedenyvčástitřetíhlavěIdile2až.4
zákona o sociálních sluŽbách'

3. Úeelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od 1 .l .20l9 do 31 .lŻ.2019
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článeľIV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci qosr{nu! ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z účtu é na bankovní účet uvedený v záh|avi

smlouvy,podúčeloýmznakeml33o5,variabilnísymbol5ŻŻ1089368'specifickýsymbol6013,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve Státním rozpočtu následovně:

o 1. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 ' Y|SV státního rozpoětu na rok 2019 na

bankovní ĺo.i p"'tńuát"l", nejpozdlji dó lo kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

o 2. sp|átka ve výši 40 % poskytnuié neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do30kalendářníchdnůodpřipsánísplátkydotaceposkýnutéposkytovatelizkapitoly3l3-
MPS' státníńo rozpočtu naioŕ 2019 na bankovní úěet poskýovatele..

odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázćno na skutečnost

přijetí plné výše dotace poskýnuté poskytovateli Mjnisterswem pľáce a sociálních vccí ČR (dále

jen ,,dotace MPSV") v souládu , uśtuno'u"ním $ lgla zźtkona o sociálních sluŽbách na základě

ľozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3 13 _ MPSV státního rozpoětu na rok Ż0I9 na bankovní

úěet poskýovateló. Poskytovatel si ,.yń'a^je.gráyo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční

dotace 1, příp. procentní poměr jednotíivyclr iplät.r neinvestiění dotace l, v návaznosti na změnu

výše a termínů výplat či procentníto pomoru jednoÍlivých splátek poskytovaných poskýovateli

Ministerstve* p*"" u ro_"iální.h uc"iČR, o ěemž uuae pŕĺ;emce písemně informován do 15

pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytov ate| 9ozv.í 
o sĹuleěnostech, které objektivně brání

ioskytnutí neinvestiění dotacej příjemci qýše sjednaným způsobem'

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově

do Żl kalendářních dnů po u'auření smlouvy' a to formou' bezhotovostního převodu z űětu

č na bankovní účet uvedený vzáhlaví smlouvy, variabilní symbol

5Ż21089368, specifický symbol 60 l 3'
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovaÍele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoěfu
poskýovatele. ZŤizovatel poukáže peněžní pľostředky na účet příjemce bez zb5lteč,ného odkladu.

Clánek V.
Záv azné kvantitativní ind ikátory posĘtování služby

Zźxazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvędené v příloze č. l smlouvy je povaŹováno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání blíže viz Příľučka pro žadate|e a příjemce (dále jen
,,příľučka"), která tvoří přílohu č. l progľamu.

Clánek VI.
Zák|adní povinnosti p říj em ce

Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněŽních pľostředků v souladu s účelem, na
kteý by|y poskýnuty (blíŹevizčlánek VI odst. l programu).

Ż. Příjemce je povinen použít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 sm|ouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované naűzemí poskytovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky z dotace lze ěerpat pouze na náklady (rnýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na literé se dotace poskyuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużít na úhradu nákladů (ýdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze pouŽít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zělkona o sociálních sluŽbách)'

3. Příjemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vy plýv ajíci z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na sluŽbu obdľžel dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informačních mateľiálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat pĄekt Karlovarského kraje ,,Živý kraj*, a to viditelným umístěním lóga
projektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službóu
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovaľsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźlvěreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např' audiovideozáznam, fotogľafie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pľavidla pľo užití |oga poskytovatele viz W}vw.kr-karlovarsk}'.cz odkaz Karlovarský kľaj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen infoľmovat srozumitelným způsobem veřejnost a ztĄemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staŹení na weboqých stránkách www.kr_
karlovarsk}z.czldotace/Strank}'/dotaceEU/oP-lids-zdroje/IP-kpss.aspĺ.
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6. Příjemcejepovinenvéstűěetnictvívsouladusezákonemč,.563ll99l Sb.,oúčetnictví,vezněni
požac;sĺ"-ľ, předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pľávnimi piedpisy. jestliźe só na příjemce dte $ 1 odst- 2 ztlkona o úěetnictví tento zákon

nevaahujé, zavałuje Se tento prĺjemôe vest úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

souvisejícími platnými a ĺĺinnymi právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy

a pohyby majétku á1iny"t' aktił, zźlvazků věeině dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokaźatelňou uurĹoů ke konkrétní sluŽbě (identifikátoľu sluŽby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového či analytiěrjľ'o členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeĺé

jednotlivé poloŽky související se siuŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

s poskytnutôu neiňvestiění đotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více

łrórpoáarrrych ěinností příjemce se do nákladů služby zahľnují ve qýši odpovídající podílu

stanovenému podle prokázatelného kritéľia (metodiky), kteľé musí b;it příjemce schopen doloŽit.

Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

orgán, popř. jím povciená osobaj. Účetní operace související s poskýovanou sluŽbou musí blit

účřováńy oađeteni od ostatních aktivit příjémce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních

střediscich, zakázkách apod.) tak, aby_uýt prĺ;emce schopen prokť.zat odděleně od ostatních

hospodářských činností 8i ;iny.l' .o.iálni"h služeb zejména celkovou qýši nákladů a výnosů

(r"ýiledek ńospodaření) zakańndářní rok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a

)áror"ř,,aby byl na zźlŕladé oddě|eně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly

hrazeny z neińvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż' Katdý úěetní zápis v účetnictví

příjemce musí bý podložen průkazným ričetním záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní zźlznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Ž":" jedná o náklad hrazený

z neinvestiční dotace l nebo z néinvestiční dotace Ż, a na rĺčetních záznamech uvést qýši

ěerpaných peněŽních pľostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvąlitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou

spěcifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č.3 pľogramu. Příjemce je

ptvinen zjišŕovat veškeré potřeby uźivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat

potřeby uźivatelů sluŽby, které näplňuje jednotlivá 1l1žb1 a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociĺlńĺ sluŽby. Příjemce je povinen-věst evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkľétní

způsob vedení eviđence iňaiŔĺtorn je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat

pi,ĺ;"."" k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na které jsou poskytovány

p"ńcznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukoněiní. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a

kvalitativnícľl inaiĹetärn je přijemce povinen vykázat v Zźtvéreéné zprźlvé o poskytování sociální

sluŽby (dále jen ,,zálvérěéĺb źpravď'). Yykźnané hodnoý indikátorů musí být prokazatelné a

ověřitelné kontrolou.

g. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kaje (dále

jeŕ ''odbo"r sbciálních věcí'') průběŽnou zprávu o poskytování služby za 1. pololeti 2019 (dále jen

,,prtlběŹntt zpráva=') na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do 10. 7.20|9'

Éi.iuczna zpráva sĹ zpracovávźt zakażdou službu m|tŠť. Způsob předložení průběŽné zprávy je

stanoven ve vyhlášení pľogľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí zttvěreěnou zpľávu na formuláři uvedeném

npřĺlor" č' 3 pľogrä*u' u to nejpozději do 15' 2. ŻoŻo. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení

poskytování .ruzui nu iĺkludc rózhodnutĺ o zľušení ľegistľace služby, případně k ukoněení

smlouuy dle článku tX., je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprávu do l5 pracovních dnů

od ukoňčení poskýovánĺ"stuzuy' přípädně od ukončení smlouvy' Závéreénázprźlva se zpracovává

zakażdou sluzbułlásť. Způsob predloŽení ztlvěrećné zprtlvyje stanoven ve vyhlášení programu

na rok 2019. V případě, 
'że 

ztlłérećnä zpráva bude neúplná' údaje v ní' uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nód,iucryhodné, vyzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zźroveřl

elektronicky k odstľanění nedostatků zźtvéreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronickéýmě'
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11. Souěástí ztwěreč,né zprźwy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přeh|ed o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskynuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiění dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
qýnosů, kteľé vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální sluŽby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyžádání předloŽit kopii daňového přiznání' včetně kopiĺ účetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy účetní závěrky, a vč. přílohy účetní závěrky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odborem sociálních věcí nebo
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či další dokumenty
souvisej ící s poskytovanou službou.

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. změny v údajích o příjemci:

o v ntnvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH'
o ve složení statutárního oľgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukončení poskytování služby nazák|adé ľozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby,
C zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do 10 pľacovních dnů ode dn_e, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje apolze v případě, že
změnu nelze akceptovat' písemně o této skutečnosti příjemce vyľozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, věetně uvedení důvodu'

15. Příjemce je povinen vykźzat v rámci závéreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdľojů. Přílohou zt.ľěrećné zprávy jsou kopie pľávních aktů' nazákladé kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný pľávní akt).

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky zdotacę je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v teľmínu
stanoveném pľo předloŽení závěreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěľečné zprź*y), a
to následovně:

o nęvyčeľpanou část neinvestiění dotace l na účet č účelový znak l3 305'
vaľiabilní symbol 5221089368, specifický symbol 60l3,

o nevyěerpanou část neinvestiění dotace 2 na űěet č, variabilní
symbol 52Ż1089368, specifický symbol 60l3.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu'
Nevyěerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele foľmou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostřędkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

I

s/9



17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskýovateli

zpňsoberľuvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní

piostředky poskyttvány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti

dozví. Souěasně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskýovateli

v případě nadměrného vyrovnání. Za nadměrné vyrovnání se povaŽuje:

. nezajistí-li příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzÍl., nesplnĹli

příjeĺnce stänóvené minimální hodnoty plnění ztlvazných kvantitativních indikátorů

uvedené v příloze ě. 1 smlouvy,
. výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady

vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po

odečtení přiměřeného zisku'
K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich části b|íże vizpříručka, kteľá tvoří přílohu č. 1 pľogramu'

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a űčetní záznamy související

s päsrytovĺním sluŽby dle smlouvy a pľokazující ěerpání peněžních prostředků na poskýování

sluzuy po dobu l0 iet následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní

pľostředky poskytnuý'

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnźrch, které by mohly při

,y^ananĺ ,adrŽených'nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele

nôuo dobytnost leho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli

do l0 pracovních ánů odi dne' kdy došlo k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mit za

následók příjemcův zźnik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu

statutárního oľgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy

presly na náitupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě

)rušení právnicĹé osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskytnuté dotace

obdobně dle odst. 10 a 1 l tohoto ělánku, ato ke dni likvidace.

Ż2. Pŕíjemce je povinen hľadit náklady,, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,

tteryi.1e uu.đ"n v zźlhlavi smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu, neŽ zilětll příjemce,

kteýle uveden v záh|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady

nadadn byly peněŽní prostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,

ze kteréhó 
-byla 

úhľała nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních

prostředků mezi bankovními úěý.

čÉnekVII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320i200l Sb.'

o finanění kóntiole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve

znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż5512012 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve

znéní pozdéjších předpisů a dalšími platnými a účinnými pľávními předpisy kontľolovat dodržení

podmňek, źa nichż, byla dotace poskýnuta' včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet

poámínky k provádění Ĺontroly a umožnit kontľolu čerpání a vyużití dotace, kontľolu průběhu

poskytování 
'luzuy 

a plnění rozsahu poskýované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do ričetní evidence a záznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do pľostoľ, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto ělánku' poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předloŽení veškeých úěetních
záznami, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznami, vč. podkladů.

3. Poskýovatelje opľávněn v rámcikontroly dodľŽování podmínek, zanichż byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskýování sluŽby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidęnci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazující průběh poskytování sluŽby uživatelům sluŽby)' Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů sluŽby' zejména záznamy o potřebách uŽivatelů'
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírtny v písemné formě), vybraného vzorku uŽivatelů služby v rozsahu
stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontroly uskuteěnily v rámci kontľoly rozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání či ověření informací o průběhu poskýování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace' případně
doložit další dokumený' související s plněním riěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při ýkonu kontľolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministeľstva pľáce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě prováděných
kontrol, a to v poŽadovaném termínu' rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření ulĺjžil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povĺnností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aŽ 9, 12
až' l5, 19 aż2Ż, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázné ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtoých
pľavidlech územních rozpočtti v důsledku porušení méné závatné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně ztlvaŹné poľušení rozpočtové kázně ve výśi l'5 %
poskytnuqých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní teľmín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadržení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o
rozpočtoých pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zétkona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výši zadrżenÝch peněŽních prostředků do rozpoětu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, 1l použití peněŽních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. 7, 2, popŕ. použije poskýnuté penéżní pľostředky
(případně jejich část) V rozporu s ustanovením článku VI' odst' l, 2 smlouvy, považují se Ęrto
prostředky (případně jejich část) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 2Ż ztlkona o rozpočtoých pravidlech územních ľozpoětů
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odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněŽních prostředků do
ľozpočtu poskýovate|e.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl edený u Komerční banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kázné műźe bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. l0, l l může bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazákladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kterákoli smluvní Strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŹet l. dnem následujícím po dni doľučení
qýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finanční vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a l l smlouvy' a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskýování peněŽních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 dle článku IV. odst.'l.

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, kteľá tvoří přílohu ě. 1

programu. Týo dokumený jsou pro příjemce ztĺvazné, věetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kľaje http://www.kr-
karlovaľskv.c/dotace/Strankv/dotaceKK/orisnevkv-socialn i/soc ori snevkv_asnx Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimipřihospodaření s poskytnuými
peněŽními pľostřeđky řídit'

Ż. Smluvní Stľany souhlasně prohlašují, Źe źádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud sm|ouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zttkona č). 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89l20lŻ Sb., občanský ztlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě zákona č). 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv (zźlkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech , z nichŽ jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichŽ jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel'

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na zák|adé ztlkona č,.340/2015
Sb', o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zékon o registľu smluv), ve znéní pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v ztthlavi smlouvy'

6. o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajích Zastupitelstvo Kaľlovaľského kľaje
usnesením č,. ZK 17/0Ż119 ze dne28.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

łę o^"kJ:.ĺĐĺę..( !lF !.Karlovy Va

M
ACENTORA

A soclÁLNiH
Hornická

lČ

DANA JANUROVA
Ře otĺelxR

ZÄsTUPCE lRGANlzAct

i łstsTr'i:ci.

tastĺ

poskýovatel

Za správnost:
Šĺěpcí n koĺ,ti E / i,{ l:, l

....-.......'.

....'....'
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l
specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoćtu Karlovarského kąe na zajištění sociálních sluŽeb V roce 2o19, evidenční číslo KKoo338/2o19

26395517tlo:
Ąoentura osobni asistence a sociálnĺho ooradenství o o sPlĺlomce:

1. specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.20'19 -
31.12.2020
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