
Evidenční číslo: KK00358/2019

vnŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kľaj
Sídlo: Zźryodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Kaľlovy Vary
Císlo úětu: 
(dále jen,,poskýovatel"
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Člověk v tísni, o.p.s. i

Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní foľma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Šafaříkova 635lŻ4,l20 00 PrahaŻ
kpmghsT
25755277
obecně pľospěšná společnost
MěstsĘ soud v Praze,o l l9
Simon Fánek, ředitel
Československá obchodní banka, a.s.

článeľ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č).129/Ż000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení), veznění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve zněnípozdéjších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Pľogramem pro poskýování finaněních prostředků na zajištění
sociálních sluŽeb V roce 2019 (dále jen ,,program") poskyuje poskytovatel příjemci dotaci na úěel
uvedený v ělánku 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. 2012ĺ2| EU) ze dne
20. prosince 20l l o použití čl. 106 odst' 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na stĺátní podporu
ve formě vyľovnávací platby za ztuazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskýování sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dále jen

,'služby")

článek III.
Výšedotaceajejíúčel,dobaovníźmábýtdosaženoúčelu

1. Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky' které jsou součástí

vyrovnávací platby:
o účelově uľěená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 11 925 500,00 Kč (slovy:

jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc pět set koľun ěeských),

o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve qýši: 0,00 Kě (slovy nula korun

ěeských).
Neinvesiiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako 

',dotace") 
jsou poskytovány

foľmou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace sluŽeb a rozpis qýše

dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze ě' l smlouvy'

2. Dotace je uľčena na financování běŽných ýdajů souvisejících s poskýovtním zźrk|adních druhů

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlir4ých druhů

sociálních sluŽeb; jejich qýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle Ż aŹ 4

zákona o sociálních službách.

3. Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od l.1.20l9 do 31.lŻ.Ż019

"článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z ílčtu č na bankovní űčet uvedený v zź'J;'laví

smlouvy, pod úěeloqým znakem l3 305' variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 602l,

a to v sôuĺadu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

o 1. splátku n" uyši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotäce poskynuté poskytovaieli z kapito|y 3|3 - MPSV Státního rozpočtu na ľok Ż0l9 na

bankovní úěet poskýouát"l", nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. sp|átka ve vysi ło % poskýnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářTíóh dnů od pŕipsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 -
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání nęinvestiční äotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost

přijetí plné v,ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem práce a iociálních vccĺ ČR (dele

j"ň,,dôtu." MPSV,.; .r'śouládu ,uśtunou"ním $ lOla zákona o sociálních sluŽbách na základě
"ľozlrodnutí 

o poskytnutí dotace z kapitoly 3 13 - MPSV Státního rozpočtu na rok 20|9 na bankovní

úěet poskýouut"tě. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční

dotace l, příp. pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace |,v ntwaznostina změnu

výše a termínťr ýplat či^ proceňtního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli

úinisteľsĺe- p'ĺô. u.o.iální"h věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání

poskytnutí neinvestiční dotace 1 příjemci výše sjednaným způsobem'

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově

do Ż1 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zućtu

č na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy' variabilní symbol

5Ż21089368' specifický symbol 602 l.
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3' PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou přijemci, kteým jepříspěvková organizacę zŕízenáobcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článkuna úěet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednicwím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtuposĘĺtovatele. ZÍizovatel poukáŽe p"ńcznĺ prostředky na účet příjemce bez rbyteĺného odkladu.

Závaznékvantitativ.'"'ľ,ľ'ůT,T;posĘtováníslužby

Závazný kvantitativní indikátoľ je ýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se přijemce připoskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetněstanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovenéminimální hodnoty plnění kvantitativnícń indikĺtoru uvôdené v příloze e. l sńlouvý je povaŽovźno zanadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyľovnání blíŹe viz Přírutka pľo Žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), která tvoří přílohu ě. l programu.

1' Přfiemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickýmosobám' pokud nejde o úhrady spoj9ný . po'Lytouánĺm sňzuy, nu kt".ou byly poskýnuty.Přijemce odpovídá za hospodárné a efektivn ĺ-použĺtĺ peněžních pľostředků v souladu s účelem, nakteý byly poskýnuý (blíže vizčlánek VI odsi. l progľamu).

2' Příjemce je povinen 
'pouŽít 

dotaci vyhradně k účelu uvedenému v článku III' odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění sluŽby poskytované na iľzemí poskýovatele nebopro občany poskýovatele. Peněžní prosiredký z aotaôe ke ěerpat pouze ná náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím' na kteié se dotace poskytuje (čl' ilI. odst. 3 smlouvy),
qokud. došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního mcšĺcě od uplynutí tohoto období.Dotaci nelze použít na lihradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. oásí' 4 programu. Dotacinelze poużít na zajištění fakultativních eiňnoití 15 :s oast. 4 zákonao sociálních ,luzue"ł';.

3' Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením a plnit povinnostivyplývající z pověření.

Clánek VI.
Základní povinnosti p říj em ce

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdržel dotaci od poskýovatele, ato na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny' na pľopagačních, informačních materiálech,pokud je vydźxá ke službě' dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovatposkytovatele napománkách, v médiích a tiskových konferen cích. Přijemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje,,Żivý kraj*, a to viditelným umístěním logaprojektu na propagačníchmateriálech, dále v případě pořádán í akcí souvisejících se sluŽbouviditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámc i videoprojekce). Přijemce umístína webových stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivn í odkaz www. kr-karlovarsky.cz awww.zi vykraj.cz. propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźxěreč,né zprtxyo poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotogľafie' materiály apod.). Přijemceodpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech(pravidla pro užití loga poskytovatele viz odkaz Karlovaľský kajPoskýování symbolů a záštit) a loga projektu ivvkrai.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
témat. Regionální kaĘ
stránkách www.kr-

v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb asociálních služeb stažení na weborr'ých
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6. Příjemce je povinen vést ličetnictví v souladu se zákonem č,. 56311991 Sb.' o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o ričetnictví tento ztlkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvĺ stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv,závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů avýnosů pľůkazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů
a ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvęstiční dotací 1 a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pľo více
hospodářských činností příjemce se do nák|adů sluŽby zahrnují ve vyši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schvá|ena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskýovanou službou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakt-z'kách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl na zźlkladé odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. KaŹdý účetní zápis v úěetnictví
příjemce musí b;ýt podložen průkazným účętním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
čerpaných 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 monitoľingu je přílohou č' 3 pľogramu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľé potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve stľuktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonické podobě, konkľétní
způsob vedení evidęnce indikátorri je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn wvvat
příjemce k předložení evidence indikátoľů kdykoliv v pľůběhu období, na kteľé jsou poskytovány
peněŽní prostředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhľnné koneěné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreěné zprtxě o poskytování sociální
s|užby (dále jen ,,závěreěná zprtxa"). Yykázané hodnoý indikátoľů musí být prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Kľajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběŽnou zprávu o poskytování služby za 1. pololetí 2019 (dále jen

',průběžná 
zprt*a") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 pľogramu, a to v termínu do l0. 'I . 2019.

Průběžná zprźxa se zpľacovává, za kaŹdou službu mlášť. Způsob předložení prriběŽné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních věcí závěrečnou zprávu na formuláři uvedeném
v příloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż0Ż0' V případě' kdy dojde k ukoněení
poskýování sluŽby na zt'kladé rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX.' je příjemce povinen předloŽit závěrečnou zprtĺvu do 15 pľacovních dnů
od ukoněení poskytování sluŽby, případně od ukoněení smlouvy. Závěreč,názprtwa se zpracovává
zakaždou sluŽbu m|tšť. Způsob předložení závěrećné zprávy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok 2019' v případě, że zź,ľěľeěná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wT,te odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektronicky k odstranění nedostatků zźwéreč,né zprźxy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýzvě.
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11. Součástí zźyěreč,né zpľávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyěeľpaných peněžních prostředkri poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiční dotace 2.

12. Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
ýnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální s|užby, na kterou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyŽádźní předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních
ýkazŮ, které tvoří povinné pří|ohy účetní zźtvěrky, 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 urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem 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 následujících změnách:
. zmény v údajích o přijemci:

o v názvu přijemce,
o IČo'
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH,
o ve složení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

. změny v rozhodnutí o registraci služby, :'

o ukončení poskýování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušení registrace sluŽby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozděj i do 1 0 pracovních dnů ode dnei kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pľacovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámenízměny doručeno' věetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zźtvěreč,né zpľávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou zátvéreěné zprávy jsou kopie právních aktů, nazák|adé kteých
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva či jiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zźwěreč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněŽní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěreěné zprávy), a
to následovně:

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 1 na účet č  účeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbo| 602l,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na uěet č,  variabilní
symbol 5Ż21089368, specifický symbol 602l.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kterym je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovate|e uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní pľostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadměmé vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistí-li příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v pŕí|oze č. 1 smlouvy,

. výše kladného ľozdílu mezi skuteěně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vznik|ými 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 prostředků či
jejich ěásti blíŽe viz příľučka, kteľá woří přílohu č. 1 programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a úěetní zźnnamy souvisejícĺ
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující ěerpání peněžních pľostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pľacovních dnů ode dne' kdy došlo k události' skuteěnosti, které mají nebo mohou mit za
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby' aby pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

2Ż. PÍíjemce je povinen hradit náklady,, kteľé uplatňuje z dotace, po|Jze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy. Uhrada nákladů zjiného bankovního ilétu,neźzilětu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhľady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,

ze kterého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu sę zákonem ě.3201200l Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55120l2 Sb.' o kontľolę (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodrŽení
podmínek, za nichź byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skončení účinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyuŽití dotace, kontrolu průběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamtlo poskytovanéslužbě' popř' vstupovat_do prostň, kde je 
'l"Žilp;.kp;;;na. Přijemce je povinen umoŽnit výkonkontroly dle odst' 

J '*:ló 
článku, poškynout potr.ĺnou součińnost všem osobám oprávněnýmk pľovádění kontľoly' Přijemce je povinen prealozĺt [ontľo|ním' orgánům poskýovatele kdykolivna vyžádání k nahlédnutí veškeré.. účeiní ,ár";;;' vztahující se k službě a umožniti kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,p"dkň;ĺ a strpět i předložení veškeých účetníchzáznamű' které nemaj í přímý vztah k prea1eiu .rnń*í 1napr.^v přÍpadě nepřímých společnýchnákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolníń oľgánům zajištění oľiginálních účetníchzáznamü, vč. podkladů.

3' Poskýovatelje oprávněn v ľámci kontľoly dodrŽování podmínek, z a nichŽ.byla dotace posĘtnuta'kontľoly rozsahu'a.průběhu poskytovánislužby p"ž;ä;;;t před1ožení dalši evidence a dokladů,dokumentů ýkajících se poskyování sluŽby ęć:^ei" 
"uia"n"i 

kvantitativních a kvalitativníchindikátorů' dokumentaci pľoka)ující pľůběh'po'LytouánisiuŽby uŽivatelům ,l"zuyl. Při|emce jepovinen předložit dokumentaci-uživatelů. śluzuy, i"1ienu záznamy o potřebách uŽivatelů,individuální plány, záznamy o pľůběhu poskytováńí.l"iuy, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby(pokud jsou uzavírány vpísbmné.P'.cĺ' ,.ľil;;ň'uro.ku-uzivateíů sluŽby vrozsahustanoveném kontľolním orgánem. Příjemce soul'lu'i . iĺrn' aby osoby opľávněné k pľováděníkontľoly uskuteěnily v rámci kontroly ľozhovory s vybľanými' uŽivateli sluŽby(s jejich souhlasem) za účelem získźníčiověŕení inĺo*u.ĺ'o průběhu poskýování služby.

4' Přijemce je povinen na Žádost poskýova1ele pĺsemně poskýnout doplňující informace, případnědoložit další dokumený, souvisä;ĺ"ĺ 
' 

plněním účel; ń'kń"té dotace.

5' Příjemce je povinen poskytnout souěinnost při qýkonu kontrolní činnosti ze stranyposkýovatelenebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6' Přijemce je povinen realizovat nápravnáopatření' která mu byla uložen a na základěprováděnýchkontrol' a to v požadovaném terłnínu, 
.ľo-zsaliu'" L""lią a informovat o splnění nápravnýchopatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

1' JestliŽe přijemce nesplní někteľou ze svých povinností stanovených v ělánku VI. odst. 3 až. g, 12až 15' 19 až22' popř' jinou povinnost n"p"n8zite povahy vyplývajícíze smlouvy, povaŽuje se totojednání za porušení rozpočtové kázně ve smýslu u.tunou"ni $ Ż2 zákoná'o rozpoětoýchpravidlech územních ľozpočtů v důsledku porušení Áeii Áruzné povinnosti. Přijemce je v tomtopřípadě povinen provést odvod za mén€ závažné;ń;;"i;ilč^ć ä# u. \ľýši l,5 oÁposkytnuých peněžních prostředků dle smlouvy ao .olpołu poskytovatele.

2' Jestliže přijemce nesplní termín odvodu p-eněžních prostředků dle článku VI. odst. 76, 77, 18,povaŽuje se toto jedn'ání za zadrŽení peněžních p.o.ir"dků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona oľozpočtových pravidlech územních iozpočtů. 
'Prii.,n.. 

je. 
.v tomto případě povinen provéstvsouladu sustanovením $ 22 zźlkona'o rozpočtovýcn praviolech územnĹh.oipoetĺ odvod zapoľušení rozpoětové kázně ve výši zadrženyci peneínl"l"|.ortr"otů do rozpočtu poskýovatele.

3' JestliŽe přijemce.nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, ll použití peněžníchprostředků v souladu s článkem VI. odst. 
1, i, po,pi. p""zł" porkytnuié pJ'eznĺ prostředky(případně jejich část) v rozpoľu S ustanovením článku Vi. odst. l., 2 smlouvy , povaŽují se Ęrtoprostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně 

-použité ve smyslu ustanovení $ 22zźtkona o rozpočtových pravidiech územnícń rozpočtů. ľii;"'". je v tomto případě povinenprovést v souladu s ustanovením $ 22 zákona 
" ."'p"et""ych prävidlech ĺ'Jmnĺch ľozpočtů

Clánek VIII.
Důsledky porušení povinností příjemce
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odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve výši neopľávněně pouŽiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeľé platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na riěet č,ísl vedený u Komerční banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Poľušení rozpočtové kázně műże bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služęb obecného hospodářského zájmu v dalším období'

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sělánkem VI. odst. 10, ll můŽe bý
důvodem pľo neposkýnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

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

2. Kteľákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání drivodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a 1l smlouvy, ato ke dni
ukončení smIouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskýování peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 dle článku IV. odst. l.

článek X.
Závérečná ustanovení

1. Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí, ěerpání, kontľolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č' l
programu. Týo dokumenĘ jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje htto://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Źe žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemsťví abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této sm|ouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vńahy dle smlouvy
příslušnými ustanovęními zákona č,' 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ztlkona č,. 89ĺŻ012 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zékladě zźtkona č). 340ĺŻ015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zźlkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čĘřech stejnopisech , z nichž jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
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V případě' kdy je.p-řijemcem příspěvková organizace zÍízenálobcí, je smlouva vyhotovena v pětistejnopisech 
' z nichž jeden obárzĺ piíjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel.

5' Smluvní stľany 
'"-1:,!"91': ie yy9rejne.ní 31lo1w v registru smluv na zź'ľkladě zákona ě.340/2015Sb'' o zvláštních podmínŘách ĺoinnästĺ nckteýcĹ 

''iř",'"*rejňování těchto .n,luu a o registrusmluv (zákon o registľu smluv), ve znění po'jcJsĺ"n |i"äpirn p.ou.de poskytovatel, oznámení ouveřejnění v ľegistru smluv bude přijemól 
'u.'iáno 

p'"'r!"a"i"'ím d;to;á .cn.antyĺna e_mailuvedený v zálhlaví smlouvy.

6' o poskytnutí penětních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
;'H3ľ'ä1'2 ł' r1rirł;řł;""J"J|i ilr:ł'oo"^ " 

k ;jŕh- Zastupitelstvo ruĺouu,ského kľaje

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis posĘtnuté dotace

Kaľlovy Vary u 9!i.^ÄW . d^" .?Ł,:,?9!I

i' " ]j

posĘtovatel

čuovĚx v TĺsNl' o"p.s.
Šaĺaříkova 635124, 12o 0o Praha 2

lĆ zst ss zll olĆ CZ25755277
kancelář Karlovy Vary

Blahoslavova slĺa, psc goo os

Za správnosł : * ě p ti nkov á EI lška
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Specifikace sluŽeb a ozpis poskytnuté dotace
pr'loha Č' 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajiŠtění sociálních slużeb v

í. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

roce 20í9' evidenčnĺ číslo KKoo358/2o19

L1.2019 -
31.12.2020

52UŽiVatelé2,A7

Uvazky
pracovník V
p ĺmé péći

Karlovarskli kraj

osoby sociálně
Vyloučené bez

determinujícĺho vliVu
zdraVotnĺho stavu či

věku

ambuIantnĺ'
terénní

Nízkoprahová za ízení pro
děti a mládeż

8252676
nízkoprahová za ĺzení pro

děli a mládeź

1.1 .2019 -
3't.12.2020

115UżiVatelé2,87
Uvazky

pracovníkŮ v
p ímé péči

KaÍloVarsk kraj

pomoc p i ešenĺ
kÍjzov ch a

ohroŽujících situaci'
podpora osob
ohrožen}'ch

chudobou, dluhy a
ztrátou bydlení a osob

bez

osoby sociálně
Vyloučené bez

deteÍminujícího Vlivu
zdÍavotního stavu či

věku

ambulantní
odborné sociálnĺ

porad nství
6895063

odboíné sociální
poradenstVí

1.'t.2019 -
31.12.2020

116Uživatelé7,73

Úvazky
pracovníkŮ v
p ímé péči

Kaíovarsk}' kÉj

osoby sociálně
Vyloučené bez

determinujĺcĺho VliVu
zdravotního staVu ěi

Věku

terénní

sociálně äktivizační
slużby pro rodiny s dětmi

Karlovarsko

189981 0
aktivizaćní

pro rodiny s détmi

1.1.2019 -
31.12.2020

153

Název

UŽivatelé4,79

Názov

Uvazky
pracovník V
p ímé péči

Karlovarsk kÉj

osoby sociáIně
vylouěené bez

determinujĺcího vIivu
zdravotního stavu ćj

véku

terénní
Terénní programy

Karlovarsko
31 37035terénní programy

Dalšl speclíikace služby v
návaznostl na stanoven

poŽadavky na za azonĺ 8ocĺálnĺ
8lužby do 3ĺt 8oclálnĺch 3lužeb

Doba tÍvánĺ
pově onĺ
od-do

lndikáto 2
lndlkátor í

(rodnotka kapscttyl
Územnĺ

p sobnost
8ociálnl slużby

up osnÖnÍ cĺlov
skuplny

PŤlorĺtnĺ oblart
(dlo SPRSS)

Forma
po3b/továnl

Názcv 3oclálnĺ 3lużbyldontĺf|kátorDruh soclálnĺ 3luźby

0,00
2 075 4AO,00

3 113 100,00
5 188 500,00

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujícího VliVu
zdravotního stavu či

věku

terénní

sociálně aktivizačnĺ
slużby pro rodiny s dětmi

Karlovarsko

1 89981 0pro rodĺny s dětmi

sociálně aktiVizační

0,00
1 253 560,001 880 340,00

3 133 900,00

osoby sociálně
vyIoučené bez

determinujícĺho vliVu
zdravotního stavu či

Véku

terénní
Terénnĺ programy

Karlovarsko
31 37035terénní programy

2.3plátka (4o %)
í. splátka (60%)

z toho mln. n8
platy, mrdy.

nav šonĺ
ColkBm Nglnvo3tlčnĺ dotaco 2

Neinv$tlčnĺ dotacc í
up gsn nĺ cllov

Ekuplny

PÍloÍltnĺ oblast
(dlo SPRSS)

Fo.mr
potkytování

NÚzov roclálnĺ službyldgntll'ikátorDruh soclálnl llužby


