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Evidenční číslo: KK00352l2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb V roce 20|9 (déie

jen,,smlouva'o)

Smlouva sę uzavírá mezl:
Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089l ló8
DIČ: CZ7089t168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení Komeľční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo úětu: 
(dále jen,'poskytovatel

a

CARVAC s.ľ.o.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní foľma:
Registrace ve veřejném rejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Nemocniční Ż27l/52,352 0l Aš
krv2far
63504260
společnost s ručením omezeným
Kľajský soud v Plzni, C 64l8
Václav Hlaváč, jednatel
Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

článelĺ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 129lŻ000 Sb., o kľajích (kľajské zŕizení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,ztlkon o krajích"), zákonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ztlkon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż5012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisri (dále jen ,,zźlkon o rozpoětových pľavidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finaněních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb vroce 2019 (dtiejen,,program") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III' této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek 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. Ż01212| EU) ze dne
20. prosince 20l l o pouŽití čl. l06 odst' 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźyazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dále jen
,'služby").

Clánek III.
Výše dotace a její účel, doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněżní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen,'neinvestiční dotace l") ve ýši:3 784 100,00 Kč (slovy: tři
miliony sedm set osmdesát čýři tisíce jedno sto korun českých),

o riěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace Ż") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula korun
ěeských).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je uľčena na financování béżných výdajů souvisejících s poskytovźním základních dľuhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých dľuhů
sociálních sluŽeb; jejich ýčet a chaľakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aŹ 4
zákona o sociálních sluŽbách.

3. Úěelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od l .1 '20l9 do 3| 'l2.2O1g.

článelĺ ĺv.
Způsob po5kytnutí dotace

1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci posĘrtnuty ve dvou sp|átkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č na bankovní účet uvedený v zźthlaví
smlouvy, pod úěeloqým znakem l3 305, variabilní symbol 52130893ó8, specifický symbol 6585,
a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvo|něna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na ľok 2019 na
bankovní účet poskytovate|e, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního rozpoětu na ľok Ż019 na bankovní účet poskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvędené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccí ČR 1dele
jen 

',dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la zákona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpočtu na rok Ż019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskytovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestičllí dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 2| kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ilětu
č na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy, vaľiabilní symbol
52 l 3089368, specifický symbol 6585.
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3.

5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a

ke stażení na weboých
P-l

P-".ně.-^ĺ prostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 budou při;'emci, kterym jepříspěvková organizace zřízenáobcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na riěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětuposkytovatele. Zŕizovatel poukáže peňczní prostředky na účet příjemce aez ra1,teĺieĹo odkladu.

Závaznékvantitativ"ľ'ľľ'ůl,T;posĘtováníslužby

Závazný kvantitativn'í indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce připoskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zátvazných kvantitativních indikátorů věetněstanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l sm|ouvy. Nesplnění stanovenéminimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvädené v příloze o. l smlouvy je povażováno za
nadměrné vyľovnání. Knadměrnému vyľovnźníbtiżeviz Příručka pro žadate|e u"p'rĺ1ô-"" (dále jen
',příruěka"), která tvoří přílohu č. 1 programu.

ZáHaa nĺ f, nHÍJli příj emce

1' Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickýmosobám, pokud nejde_ o úh3dy spoj9né 
' 

po'Lytouánĺm sluzuy, na kt".ou byly postytnuty.
Přijemce odpovídá za hospodárné a efektivnĺ pouiitĺ peněžních p-.tr.am v souladu s účelem, nakteý byly poskýnuý (blíže vizčlánek VI odsi. l programu).

2' Příjemce je povinen 
'pouŽít 

dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskyované na území poskýovatele nebäpro občany poskýovatele. PeněŽní pľostředky z dotace lze čerpat pou'" nä neŘlaay (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteié se dotace poskytuje (čl. u. odst. 3 

'',olóur.yl,
pokud došlo k jejich 

9hradě nejpozději do l kalendářního mcśĺcě ođ uplynutí tohoto období.Dotaci nelze použít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. ul. oäsr ł p.og.u-u. Dotaci
nelze pouŽít na zajištění fakultativních činnoití 15 :s oast. 4 zźtkonao sociálních ,luzua"łr;.

3' Přijemce je povilen zajistit poskytování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4' Příjemce je povinen zv9řejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdržel dotaci od poskyovatele, ato na weboqých stránkách, pokud je má 
'zÍízeny' na pľopagačních, informaěních ńateriálech,

pokud je vydává ke službě, dále v případě poríaĺnĺ akcí'souvisejících se službou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiíclr a tiskových konferencích' ľříjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Kaľlovarské|o kĘe ,,Živ5,kra1*, a to vidite'inýÁ umístcním logaprojektu na propagaěních materiálech, dále v prĺpáĺc 

'poĺááaní 
akcí souviśejících se službouviditelným umístěním loga projektu na pódiu 1piĺpaanc v rámci videoprojek."j. ľľi;"-"e umístína weboqých stnánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlóvarskv.cz awww'zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit , ,a^o zarěrečné zprźnyo poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotogľafie, materiály apod.). Příjemceodpovídá za sprtxnost loga poskytovatele, pokud je uvedňo nu p.opugáční|h materiálech(pravidla pro užití loga poskytovatele viz w]ľw.kľ-iaľlovarsky.cz oauir'ĺQrlovarský kuj _Poskýování symbolů azáštit) a loga projektu ,,Żrr9luaiis1rirwww.zivykraj.cz).

zź|emce o své ěinnosti
témat' Regionální karty
stľánkách www.kr-

P

sociálních služeb jsou
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6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č)' 563ĺ199l Sb., o úěetnictví' ve znění

poźac;sĺ"Ĺ pr.opi.n (dále jen ,,zäkon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pravnimi pi.apiý. j".tlij" ,ő nu příjemce dle $ 1 odst_ 2 zźtkona o účetnicwí tento zákon

nevztahuje, zavałrjese tento prĺjemôe vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími

souvisejícími platými a ĺoinnymi pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majótku á3in1'.l' aktił, závazků včeině dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokaźatelńou uur"bou ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů 'po.;.ný"Ĺ 
.1in1'.i sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového či analytiőteĺo ělenění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré

jednotlivé polozĹý śouvisející se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé 
'položky 

související

s poskýnutou neińvestiění đotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více

ľrôrpoáar.rych činností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídající podílu

stanovenému podle proká'ĺelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit'

Metodika *uiĺ b1ŕt''pľacována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

oľgán, popř. jím povciene osobaj. Úč"tní operace související s posĘrtovanou s-lužbou musí být

účtovány ođděleni od ostatních aktivit příjémce (v analyickém ělenění, ve zvláštních úěetních

střediscích, zakázkách apod.) tak, aby 
^uýt 

prĺjemce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských činností 8i 3ĺn1i"t' ,o"iálni.h_'tuz"b zejména celkovou výši nákladů a výnosů

1v5isledet< hospodaření) za kalóndářní ľok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a

zároveń,aby byl nazáŔladéodděleně vedené úeetňĺ evidence schopen vyčlenitnáklady, které byly

hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŹdý účetní zápis v účetnictví

příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěittak' aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený

z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotacô Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
čeľpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

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

specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě.3 Pľogramu. Příjemce je

pouinen zjišŕovatíeškeľé potřeby uŹivat_elů, vést evidenci veškeých potřeb uävatelů avykazovat

potřeby uźivatelů služby' ŕteré náphuje jednotlivá ĺĽžb.?: a to ve struktuře podle Regionální karty

sociální služby. Příjemce je povinen-věst evidenci indikátoľů v elektronické podobě, konkľétní

způsob vedení e.'riďence inaii<atorri je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat

piĺ;".." k předložení evidence indiŔátorů kdýkotiv v průběhu období' na které jsou poskýovány

p"ňcznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a

kvalitativnícľl indiĹítôrů je přijemce povinen vykázat v Závěreěné zprávé o poskytování sociální

sluŽby (dále jen ,,závérěéni źprźrva''1' Yykázáné hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a

ověřitelné kontrolou.

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

jeŕ ''odbo."ľ sbciálních věcí'') průběžnou zprĺlvu o poskytování sluŽby za 1. pololetí Ż01'9 (dále jen

',průběŽná 
zpráva") na ľo.-utari uvedeném v přílóze č. 3 programu, a to v termínu do l0' 7 ' 2019'

Průběžná zprĺxa 5e ,pracovtlvá zakażdou službu zvláśť. Způsob předložení průběŽné zprávy je

Stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 2019'

10. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních věcí zétvérećnou zprávu na formuláři uvedeném

upiílo'" č' 3 progľu'u' u to nejpozději do 15' Ż. ŻOŻo. V případě, kdy dojde kukončení

póskytování 'ruzuí 
nu Lek]rudĺ .ó'noanutĺ o zrušení registrace služby, případně k ukoněení

,,olouuy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěľeěnou zprflvu do l5 pracovních dnů

od ukońěení poskýovánĺ .l"zty, přípädně od ůkoněení smlouvy. Zźlvěreěnázprtlva se zpracovává

zakażdousluzbu'zvlesť. Způsób predlození zźlvéręěné zprávy je stanoven ve vyhlášení programu

na ľok 2019. V případě' 
'Źe 

záiéreěná zprátva bude neúplná, údaje v ní. uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nód,iucryľ,odné, vyzve ódbo. sociálních věcí příjeĺirce telefonicky a zároveň

elektľonicky k odstranění nôdostatků ztlvěrećné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýrvě'
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11' Součástí závěreč,né zprźĺvyje finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2poskytnuých na zajištění služby' Finančním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vĺahujících se ke službě, v8etně vyčíslení rozdílu ńezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotacel a neinvestiční dotace 2.

12' Příjemce je povinen na žádost odboľu sociá|ních věcí předložit přehled celkových nákladů avýnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jedńotlivé .oóiálnĺ sluŽby' ńa kterou bylaposkýnuta dotace, popř. na vyžádání předloŽit kopii daňového přiznánĺ' veeííc kopií účetnich
výkazű, které tvoří povinné přílohy úěetní zźlvěrky,á vč' přílohy účetní závěrky.

13' Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministeľstva práce asociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě uľěené odborem sociálních věcí neboMinisteľstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumenty
související s poskytovanou sluŽbou.

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

o v názvu přijemce,
o ICO,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutiírního oľgánu,
o v bankovním spojení'

a

. zmény v rozhodnutí o registľaci služby,
o ukončení poskytování služby nazźlkladérozhodnutí o zľušení ľegistrace služby,o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dną kdy tato změna nastala' Příjemce je povinen dotoŽit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášen é změny evidije u pä,rr" v případě, žezměnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti přijemce vyrozumí ve lńĺte l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľuěeno, ieótno uvedení důvodu.

15' PŤijemce je povinen vykázat v rámci zźľvěrečné zprźlvy údaje o přidělených zdrojích financování
;lu_zby z veřejných zdrojů' Přílohou závěreč,né 

'právy 
jsou käpie irávních aktů, nł základěkteqých

byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, 
'*louuu 

čijiný pľáíní akt).

16' Nevyčeľpané peněžní prostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pro předložení závéreč,né zprávy odboru .o"iální.h věcí formóů bezhotovostníhopřevodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí b;ýt připsány na účetposkytovatele nejpozději v poslední den termínu stanovlného pľo předloŽeií zivěreĺné zprávy), a
to následovně:

o nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na Ĺlčet č  úěelový znak l3 305,
vaľiabilní symbol 52l3089368, specifický symbol 6585,

' nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č variabilní
symbol 52l3089368, specifický symbol 6585'

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcíavízo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotac.e buáou vpřípadě přijemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená 

' obcí, vráceny na účet poskytovaiele fôrmou bezhoĺovoštního převoduprostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v zálhlaví smlouvy, tt""1l 
'p.o'tředkováváprostřednictvím svého rozpoětu vztah přiiemce k rozpočtu poskyovatele. J 1
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy' jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní

pľostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti

dozvi. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

18. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní pľostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání' Za nadmémé vyľovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění zźxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

. výšę kladného ľozdílu mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po

odeětení přiměřeného zisku.
K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskytnuých peněžních prostředků ěi
jejich části blíŽe viz příručka, kteľá woří přílohu č. l progľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumený a ričetní zĺvnamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní

pľostředky poskytnuty.

20. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskytovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadrtených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zźnik, transformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutáľního oľgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskynuté dotace

obdobně dle odst. l0 a l 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

Ż2. PÍijemce je povinen hradit náklady,, kteľé uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteĘŕ je uveden v záhlaví smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu, než z tlćtu příjemce,

kteý je uveden v záh|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet'

ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními úěty.

Clánek VII.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/200l Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ć' 255lŻ012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve

znéní pozdéjších předpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek' za nichź 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 vývářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontľolu čerpání a vyutití dotace, kontrolu průběhu

poskýování služby a plnění rozsahu poskyované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamilo poskýovanéslužbě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba po.Lytouĺnu. Přijemce je povinen umožnit výkonkontľoly dle odst' ] toho1o článku, poškynout potreĹnou součinnost všem osobám opľávněným
k Provĺíděnĺ kontroly. Přijemce je povinen prealozlt kontrolnĺm oľgánům poskýovatele kdykolivna vyžádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahujĺcÍ se 

' 
k sŕužbě a umoŽniti kontľolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady') a strpět i předloŽení veškeých úěetníchzáznamű, které nemají přímý vztah kpreg1etu 

''louný 
(např. v případě nepřímých společnýchnákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolníń o.gän,i,n''ujistěnĺ originálních účetníchzáznamű, vč. podkladů.

3' Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroý dodržování podmínek, za nichžbyla dotace poskytnuta,kontľoly rozsahu a průběhu poskytováni sluŽby požaáovat předložení další evidence a dokladů,dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativníchindikátorů, dokumentaci prokazující průběh-pôskytování sluŽby uživatelům sluŽby). Příjemce jepovinen předložit dokumentaci uživatelů_ śluzuy, zejména záznamy o potřebách uživatelů,individuální plźny, záznamy o průběhu poskytování sluźby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby(pokud jsou uzavírány v písemné fóľmě), vybľaného vzorku uživateĺů služby v ľozsahustanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľováděníkontľoly uskutečnily v rámci kontroly .rozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za űěelem získání či ověŕení informací o průběhu poskytování sluŽby'

4' Přijemce je povinen na žádost poskyovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace, případnědoložit další dokumený, související s plněním účelu posLytńuté dotace.

5' Příjemce je povinen poskytnout součinnos.t při qýkonu kontľolní ěinnosti ze strany poskytovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6' Přijemce je povinen realizovat nttpravná opatření, která mu byla uložen a na základě prováděnýchkontrol, a to v poŽadovaném termínu, ľđzsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavnýchopatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

1' Jestliže přijemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených včlánku VI' odst. 3 aŽ9, 12aż l5, 19 až'ŻŻ, popř' jinou povinnost n"pen8Žité povahy vyplgvajĺcĺr. ,rnlouuy, povaŽuje se totojednání za porušení ľozpoětové káľ:ně ve smýslu u.tunou"ni $ 22 zákonä'o rozpoětoýchpravidlech územních ľozpoětů v důsledku porušení méné závaŽné |ovinnosti. Přijemce je v tomtopřípadě povinen provést odvod za méně závażné porušení rozpočtové kázně ve výśi |,5 oÁ
poskytnuqých peněŽních prostředků dle smlouvy do ro)poětu poskýovatele.

2' Jestliže příjemce nesplní teľmín odvodu peněŽních pľostředků dlečlánku VI. odst. 16, l7, 18,povaŽuje Se toto jednání za.zadrŻení peněžních p.o.iř.dků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona oľozpočtových pravidlech územních rozpočtů. i'ríj"'." je v tomto případě povinen provéstv souladu s ustanovením $ 2Ż zétkona o ľozpočtových pravidlech úzeňnich ľożpočtů odvod zaporušení rozpoětové kázně ve výšizadrżenýcń peněźních pľostředkĺ J".o'p.etu"|oskytovatele.

3' JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI. odst. l0' l l pouŽití peněžníchprostředků v souladu s čIánkem VI. odst. |, i, popř. použije poskytnuie pJnlznĺ prostředky(případně jejich část) vrozporu sustanovením článku vI. oast. i, zirnlouuy, povaŽují se t5rtopľostředky (případnějejich část) za prostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22zákona o rozpočtoqých pravidlech územnícń ľozpoětů. Příjemce ;. u tońio irĺpaao povinenprovést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o iozpočtoqých pľävidlech územních ľozpoětu

článeľ WIl.
Důsledky poľušení povinností příjemce

719



odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněŽnĺch prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl vedený u Komerění banky, a.s.'
pobočka Kaľlovy Vary.

5. Porušení ľozpoětové kázně můŽe b;it důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Nepľovedení finaněního vypořádání dotace vsouladu sělánkem VI. odst. l0, 11 můŽe bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na zźtkladě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí

2. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finanční vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a l l smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy'

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace 1 dle ělánku IV. odst.'l.

článeľ x.
Záryérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příľuěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kĺaje http://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s pľogramem a příruěkou a bude se jimipřihospodaření s poskytnuými
peněŽními pľostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně pľohlašují' te źádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zĺtkona č. 89lŻ0lŻ Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zźkladě zákona č,' 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů aje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,znichŹ jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
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V případě' kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech , z nichż jeden obđrží příjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel. 

)

5' Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona ě'340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinn-osti někteýcĹ smlřv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění po'dc;sĺ"l' předpisů provede poskýovatel' oznámení o
uveřejnění v registru' smluv bude příjemci zasláno prostiednicwím dátové schránky/na e-mail
uvedený v záhlaví smlouvy.

6' o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní sm|ouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajíclr Zastupitelstvđ Karlovarského kraje
usnesením č). ZK 17102/19 ze dne Ż8.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne .1 .ł ;.\ .,b.!3
It

t/ Ĺ u4a6Cil rlL z.2^)4ą
dne

CARVAC
Nemocnič
352 01

lČo: oss o

Za správnost:

Štpółúol,tí Elĺ{Ä',l

p

9/9

Podpis:



Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č' 'ĺ Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kĄe na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019, evidenčnĺ číslo KK00352/2019

1. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

tlo:
s.r.oPaílomcc:

1.1.20't9 -
31.12.2020
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