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oPRÁvľÍ sľrĺLoUvA

o poskýnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovaľského kraje na zajištěnísociálních sluŽeb v roce 2019 (dále
jen,,smlouva")

U)

Smlouva se uzav írá mezi:
Karlovarský kraj
Zävodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
Sídlo:
lČo:
7089l 168

DIČ:
Zastoupený:

Cz7o89ll68

Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

Bankovní spojení:
ka
Čísloúčtu:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.' poboěka Kaľlovy Vary
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel"

Diecézní chaľita Plzeň
Sídlo:
datová schránkďemail

IČo:

Hlavanova 359116,3Ż6 00 Plzeň
4xqtw67

- Východní Předměstí

49774034
církve a náboženské spoleěnosti
I.ng' Jiří Lodľ, ředitel
Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Pľávní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Čísloúčtu:
(dále jen,,příjemce")

článelĺl.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem ć. l29lŻ000 Sb', o krajích (kľajskézÍízení),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem ě. l08/2006 Sb.' o sociálních službách, ve zněnípozdéjšíchpředpisů
(dále jen ,,zákon o sociá|ních s|užbách"), zákonem č,. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoqých pľavidlech
územníchrozpočtů")a v souladu s Programem pro posĘrtování finaněních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,progľam") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na úěel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čhnektr.
Pověření

1.

Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímżjepříjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20l2l2l EU) ze dne
20' pľosince Ż0l1 o použitíčl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené uľčiýmpodnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského záj mu.

Smlouva spolu

s
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2.

jen
Příjemce je pověřen k poskýování sociálních služeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále
,,sluŽby").

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

1.

Příjemci Se Vľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, kteľéjsou součástí

vyrovnávací platby:
o účelověurčená neinvęstiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace 1") ve výši: 5 506 400,00 Kě (slovy: pět
milionů pět set šest tisíc ětyři sta korun českých),
o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2")ve uýši: 319400,00 Kě (slovy tři sta
devatenáct tisíc čtyři sta korun ěeských).
jsou poskytovány
Neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace")
foľmou zźiohy s povinností následného vyúčtování'Konkľétníspecifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy'

Ż. Dotace

je uľčenana financování běŽných výdajů souvisejících s poskytováním základních dľuhů
a foľem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotlivych druhů
sociálních služeb; jejich qýěet a charakteľistiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I díl'e Ż aŹ 4
zttkona o sociálních službách.

3.

Účelu dotace musí b;it dosaženo ve lhůtě od 1'1.2019 do 31.lŻ'Ż0|9 (noclehárna ID l10775l'
krizová pomoc ID 88i4107, odborné sociální poradenství |D l471939), ve lhůtě od 1.9.2019 do
31.lŻ.Żđ1g@zyloý dům ID 4882516, nízkoprahovédenní centľum |DŻ48Ż833).

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou sp|átkách
na bankovní úěet uvedený v ztlhlavi
formou bezhotovostního převodu z úětu ě.
smlouvy' pod účeloqýmznakem l3 305, vaľiabilní symbol 5Ż23089368' specifický symbol 6002,
a to v sóuĺadu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskytńuté poskytovaieli zkapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o Ż. splźúkavę Výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářníóh dnů od pŕipsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 313 MPSV Státního ľozpočtu na rok Ż0l9 nabankovní úěet poskýovatele.
odeslání neinvestiění äotace 1 ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vtnáno na skuteěnost
přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem práce a iociálních věcĺ ČR (dále
j"ň
lrĺľsv,1 vśouládu ,uśtuno,r"ním$ 10la ztlkona o sociálních službách na základě
',dôtu."
iozllodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpoětu na ľok Ż0l9 na bankovní
úěet poskýovateló. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční
dotaci 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestičnídotace l, v návaznosti na změnu
výše a teľmínü qýplat či_ proceńtního poměľu jednotliqých splátek poskýovaných poskýovateli
věcí ČR, o čemžbude příjemce písemně informován do 15
Ministerswe. p.ĺô. u
'o.iální.h
poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
se
pracovních dnů ode dne, kdy

poskýnutí neinvestičnídotace1 příjemci

2.

ýše sjeđnanýmzpůsobem.

jednoľázově
PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 2 budou příjemci poskytnuty
z ličtu
převodu
do Ż1 kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního
219

ě.

na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol

5ŻŻ3089368, specifický symbol 6002.

3.

Peněžníprostředky ve výši neinvestičnídotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí' uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto
olanŘu
na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpočtuvztah př(jemce k ľozpoětu
poskýovatele' ZÍizovatel poukáže peněŽní pľostředky na účetpříjemce bez zbyteĺnéhoodkladu.

článeľv.

Závazné kvantĺtativní indikátory posĘtování služby

Zźxazný kvantitativní indikátoľ je qýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se přijemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů
včetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění
stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátoľů uvôdené v příloze ě. l smlouvy je povazo váno
za
nadměľné vyrovnání. Knadměrnému vyrovnániblíte viz Příručkapro žadatele u'piĺ;érn""
(dále jen

,,příručka")' která tvoří přílohu č. 1 pľogramu.

článek VI.
Základní povinnosti příjemce

1.

Příjemce nesmí poskýnuté peněžnípľostředky poskytnout jiným právnickým nebo
fuzickým
osobám, pokud nejde' o úhľady spoj9né s poskytováním sluŽby, ńa kteľou byly postytnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivn í poutití peněžních pľôstředků v souládu . ĺe"í.-,
ňu
kteý byly poskýnuty (blíźeviz článek VI odst. l programu).

2.

Příjemce je povinen pouŹít dotaci výhradně_ k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2
smlouvy
a pouze na úhľadu nákladů (r"ýdajů) na zajištění sluŽby poskytované na űzemÍ poskýovatele
nebá

pro občany poskýovatele. Peněžní prostředky z dotace lzô čerpat pouze na nĺŘlaoy (r"ýdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace posĘtuje (čl. III. odst. 3 -..ló""yl,
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního mcšĺcě od uplynutí tohoto
období.
Dotaci nelze použítna úhľadunákladů (výdajů) specifikovaných v čl. ilI. oásí' 4 pľogĺamu.Dotaci
nelze pouŽit na zajištěnífakultativních činností($ 35 odst. 4 zákonao sociálních .luzua"n).

3.

Přijemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením
vyplývající z pověření.

4,

Příjemce je povinen zv9řejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdrŽel dotaci od poskytov
atele, a
to na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny,na pľopagaěních, informaĺnĺchmateriáleóh'

a plnit

povinnosti

pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí_souvisejícíchse službou prezentovaĺ
poskýovatele na pozvánkách, v médiícha tiskoých konfeľencích. ľríjemce je povinen
obdobným
způsobem prezentovat projekt Kaľlovarského kľaje ,,Żivy l<rai*' a tďviditeiným umístěním
lóga
projek1u na propagačních mateľiálech, dále v případě poreáánĺ akcí souvisejících
se sluŽbou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (přípädně v rámci videoprojek".i. ľrĺ;"."e
umístí
na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz w,řw.kr-kaľlóvaľsky.cz a

www.zivykraj.cz.Propagaciposkýovatelejepříjemcepovinendoložit@w

o poskytování sociá|ní služby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Přijemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedňo nu p.opugáčních mateľiálech
(pľavidla pro užitíloga poskyovatele viz wfľw.kr-karlovarsky.cz oäku' "Kaľlovarský
kľaj _
Poskytování symbo|ů azźňtit) a loga pľojektu ,,Żiuy krai* (vizwww.zivykraj.cz).

5.

Příjemce

je povinen informovat srozumitelným

způsobem veřejnost

a

zájemce

o své činnosti

v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a téinat. Regionální

3/9

kaĘ

sociálních služeb jsou ke

staženína

karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceEU/OP-

ó.

I

weboqých

stránkách

www'kr-

ids-zdroj e/l P-kpss.aspx.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č,. 563ll991 Sb'' o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zakon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými

l

odst. Ż zákona o účetnictvítento ztlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztnazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např. d|e
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného űětování 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 nák|adů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle pľokazatelného kľitéria (metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen doložit.
Metodika musí b1ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní
orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetníoperace souvisejícís poskytovanou službou musí bý
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění've zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zéroveřl, aby byl nazźlklradě odděleně vedené ričetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2. Każdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí b;it podložen průkazným účetnímzáznamem.

pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $

7.

Příjemce je povinen účetnízźvnamy označit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních

9.

z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetníchzáznamech uvést ýši
ěerpaných peněŽních prostředků z neinvestičĺrídotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

a

kvantitativních indikátorů, které jsou

specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou č. 3 progľamu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškerépotřeby uživatelů,vést evidenci veškeých potřeb uživatelůa vykazovat
potřeby uživatelůslužby, které naplňujejednotlivá služba, ato ve struktuře podle Regionální kaľty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskýovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení.Souhrnné koneěné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreěné zprávé o poskyování sociální
služby (dále jen ,,zátvérečná zprźlva"). Yykázané hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou'
Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kĺaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběŽnou zprźxu o poskýování sluŽby za l. pololetí 2019 (dále jen
,'průběžnázpráva"\ na formuláři uvedeném v příloze č. 3 programu, a to v tęrmínu do l0. 7.Ż0l9.
Průběžná zprttva se zpracovává zakaŹdou sluŽbu zvléšť.Způsob předloženíprůběžnézprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

je povinen předložit odboľu sociálních věcí závěľečnou zpľávu na foľmuláři uvedeném
vpříloze č. 3 progľamu' a to nejpozději do 15. 2.2020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na zźlkladě rozhodnutí o zľušeníľegistľace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX'' je příjemce povinen předložit závěľečnou zprávu do l5 pracovních dnů

10. Příjemce

od ukoněení poskýování služby, případně od ukončęnísmlouvy' Závěreěnázprttva se zpľacovává
zakatdou službu n|áśť.Způsob předložení závěreěné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok 2019. v případě, że závěreč,ná zpráva bude neliplná, údaje v ní uvedené nepřesné,

419
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nesrozumitelné či nedůvěryhodné,vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěrečnézprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvé.

l1.

Souěástí zźxěreěnézprávy je finančnívypořádání neinvestiění dotace l a neinvestičnídotace 2
poskytnuých na zajištění služby' Finančnímvypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě' včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžníchprostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestičnídotace

l a neinvestiění dotace

2'

je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového pŕizntĺní,věetně kopií úěetnich
výkazů' kteľétvoří povinné přílohy úěetnízávérky, a vč' přílohy úěetnízávěrky.

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociá|ních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a

sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě určęnéodboľem sociálních věcí nebo
Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR požadovanédoplňující informace ěi dalšídokumený
souvisej ícís poskýovanou službou.

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. změny v údajícho příjemci:
o v názvu příjemce'

o

o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve složení statutáľního orgánu,
v bankovním spojení,
. Změny v rozhodnutí o ľegistľacisluŽby,
o ukončeníposkýování sluŽby nazákladě ťozhodnutí o zľušeníľegistrace služby'
o zźnik poskýovatele služby,
a to nejpozđějido l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášen é změny eviduje a polze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľučeno, včetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vykénat v rámci závěreěné zprávy údaje o přidělených zdľojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zé.ľěreěnézprávy jsou kopie pľávních aktů, nazák|adě kteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).
16. Nevyčerpanépeněžníprostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprálvy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního

převodu na účetposkytovatele (vrácené peněžníprostředky musí byt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v pos|ední den termínu stanoveného pro předloŽení zźtvěreć,nézprávy), a

to následovně:

.

nevyčerpanou ěást neinvestičnídotace l na účetč
úěeloqý znak 13 305,
vaľiabilní symbol 5223089368, specifický symbol 6002'
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űčęt č
variabilní
symbol 5223089368, specifický symbol 6002.
Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
Nevyčerpané peněžníprostředky z dotace budou v případě přijemce, kteqým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vľáceny na účetposkytovatele formou bezhotovostníňo převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostřeäkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah přijemce k rozpočtu poskýovatele.
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17' Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskýnuté peněžnípľostředky
či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smloůvy, jestliŽe odpadne
ĺ8ei na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ôd" dn", k_dy
se příjelnce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboiuiociálních
věcí avízo na
formuláři uvedęném v pŕíloze č.4a pľogľamu.
18' Přijemce

je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky

jejich část poskýovateli
"

či
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se povazuje: -

o

'

nezajistĹli příjemce rozsah služby'uvedený v příloze č. l smlouvy' tzn.'
nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý pinění zźtvazných kvantitativních
indikátorů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy )
výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaženými qýnosy a prokazatelnými
náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souládu š povorenĺm a śmlouvou
pó

odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu_a termínu vrácení poskynuqých peněžnĺch
prostředků či
jejich části blíte viz příručka,kteľá tvoří přílohu č. l programu'
19' Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľédokumený
a účetnízáznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a pľokazujícíčerpánípeněžních
prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skoňeení kälendĺřníhoľoku,
na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuý.

20' Přijemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách,
které by mohly při
vymáhání zadrżený.ch nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršít jeĹo
pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky ľilj9mc9 je zejména povinen oznimit poskytovateli
do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy došlđkudálósti, sliutečnosii, kteľémají
nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným
subjektem, změnu
statutárn ího orgánu příjemce.

21' Přijemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva povinnosti
a
ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh ná
ukončenísmlouvy. V případě
zrušení pľávnické' osoby s likvidací pľovede příjemce finančnívypořádání
poskýnuté dótace
obdobně dle odst. 10 a 1 l tohoto článku, a to ke dni likvidace.
22' Pŕíjemceje povinen' hľadit náklady,,které uplatňuje z dotace pouze z
bankovního účtupřijemce'
,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy' Úhrada nákladů z jiného bankovního
uětu, než z ilětupřijemce,
kteý je uveden v záhlaví sm|ouvy, je ni1pilstni použ" u případě, kdy před
uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžníprostředky dotace ei;ejicľr oást bezĹotovostně převedeny
na bankovní úěęt,
ze kterého byla úhľadanákladů uskutečńěńa. Přijemce je povinen doložii převod
peněŽních
prostředků mezi bankovními úěý.
Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1'

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem
č. 3201200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákono
finančníkontrole), ve
znénípozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ĺ. žssĺzol2Sb.,
o kontrole (kontľolní řád), ve
zněni pozdějších pŤedpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy
kontľolovat dodrŽení

podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta' včetńě pódmínek
łyplyra1ĺ"ĺ"hze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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2'

Příj.emce je povinen v průběhu poskytovánĺ sluŽby i po
skončeníúěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čeipánía vyuŽití dotace,
kontrolu průběhu
poskýování sluŽby a plnění rozsahu poskytované sluŽbý. V této souvislosti je přijemce
povinen
zejména umoŽnit kontrolním oľgánůmnahlédnout do úóetníevidence a záznamtl-o
poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen
umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku' poskýnout potřeĹnou součinnost všem osobám
oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontľolním
orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŽádání k nahlédnutí veškeľéúěetnízźznamy vztahujĺcíse ' k siuŽbě a umoŽnit
ikontľolu souvisejícíchskutečností (dále jen,,podklady':) a strpět ipředloŽení
veškeých účetních
ztnnamü, které nemaj í pÍímývztah kpředmětu smlouvy (např. v případě
nepřímýcń společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolníň oľgänům^'ajištění
o;iginálních účetních
záznamťl, vě. podkladů.

3'

Poskytovatelje opľávněn v ľámci kontľoly dodržování podmínek, za nichžbyla
dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a průběhu poskytováni služby požaáovat předloŽení další
evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních
a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazujícíprůběh poskytování sluŽby uŽivatelům
sluŽby).
Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uživatelůiluzby' zejména -záznamy
o potřebích uiivatelí,
individuální plány, záznamy o průběhu^posLytouaňi služby, smlouvy o poskýnutí
sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemnéfórmě), vybľanéhovzorku uživateíůslužby v ľozsahu
stanoveném kontľo|nímorgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby
opľávněné k provádění
kontľoly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uŽivateli
služby
(s jejich souhlasem) za úče|emzískáni či ověŕení
infoľmací-oprůběhu poskytování sluŽby.

4'

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele pĺsemně poskýnout
doplňující informace, případně
doložit dalšídokumený, související s plněním účeluposkyňute dotace.

5'

Příjemce je povinen poskýnout součinnos.t při
nebo Ministerstva pľáce a sociálních věcí ČŔ.-

6'

je povinen realizovatnápľavná opatření, která mu byla uložen
a na základě prováděných
kontrol, a to v poŽadovaném termínu, rózsahu a kvalitě, á info.rnouat
o splncní nápľavných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

ýkonu kontrolní činnosti ze

strany poskytovatele

Přijemce

článek Vln.

Důsledky poľušenípovinností příjemce

1'

Jestliže přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených
včlánku VI. odst. 3 až'9,12
|9 aż'22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplyvá;ĺcĺ ze smlouvy
'l5,
, povaźujese toto
jednání

y

za porušení rozpočtovékźu:ně ve smýslu u.tunäu.ni $ 22 zákoná'o rozpoětoých

pravidlech rizemních rozpočtů v důsledku porušeníméně závatné
|ovinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závaŹné poľušeníľozpoětové
kźrznéve výši l,5 yo
poskytnuých peněŽních pľostředků dle smlouvy do ro)poětu poskytovatele.

2'

3'

Jestliže přijemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dlečlánku
VI. odst. 16, 17, 18,
považuje se toto jednání zazadržení peněžních p.o.ir"dků ve
smyslu ustanovení $ 22 zákona o
rozpočtoých pľavidlech rizemních rozpoětů. Pĺije..e je v tomto případě
pouin"n provést
vsouladu sustanovením $ 22 zákona o rozpočtových prJvidlech ĺ'eÄní'ch
ľoipoetn odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výšizadrženýchpeněźníchprostředků
do ľozpočtuposkytovatele.
Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst. l0,
l l použitípeněžních
pľostředků v souladu s článkem VI. odst. l, 2, popř' pouŽije
poskytnuié p.nlznĺ pľostředky
(případně jejich část) vrozpoľu sustanovením článku vI.
odst. i, zi*lour.y, povażuji se Ęrto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně pouŽité
u. .'y.iú ustanovení $ 22
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ztlkona o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů.
Příjemce je v tomto případě povinen
pľovéstv souladu s ustanovením 22 zźtkona o iozpootov.ých
$
právidlecłl ĺzemnĺchrozpočtů
odvod za porušení ľozpočtovékź'zně ve výši neopľávněně
iorzir5,"n peněžníchprostředků do
ľozpočtu poskýovatele.

4'

Veškeľéplatby j.{o důsledky poľušenípovinností příjemce provede příjemce
formou
_
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
vedený u Komerčníbanky, a.s.'

pobočka Kaľlovy Vary.

Poľušenírozpočtovékázně můźebyt důvod'em, pľo kteý nebude
přijemce pověřen k poskyování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalšímôuaouĺ.

5.

6'

Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem
VI. odst. l0,
'v:
đůvodempľo neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

ll

můžebý

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1.
2'

3'

Smlouvu lze zrušit nazźtkladě písemnédohody smluvních stľan
nebo ýpovědí.

Kterákoli smluvní_ strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět
bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a poěíná bczet L dnem
následujĺcím po dni doručení
výpovědi dľuhé smluvĺístraně. V případě pôchybností se má
za to, że vjpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.
V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto
ělánku příjemce provede

finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně ál" olánku
VI. odst. l0 a l
ukoněení smlouvy.

4. Ve

výpovědní lhůtě můžeposkýovatel
1 dle článku IV. odst. l.

z neinvestičnídotace

l ,'iour.y,

a to ke dni

pozastavit poskytování peněŽních prostředků

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1.

Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontľolu a finanění
vypořádání neinvestičnídotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dál e stanoveny v progľamu a v příručce,
kteľá tvoří přílohu č. l
programu. Tyto dokumenty jsou pro přijemce závazné,
včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky, a Jsou zveřejněny na weboých stránkách

kľaje http://www.kr-

pľohlašuje, že se seznámil s progľamem a příručkou a
bude
peněžnímiprostředky řídit

se

jimi při hospodaření

Přijemce

s

poskýnuými

2'

Smluvní stľany souhlasně pľohlašují,Že žádný údaj v této smlouvě
není považován za obchodní
tajemsfuí abemýhradně souhlasí se zveřejněnim všěch údajů
obsažených v této smlouvě'

3'

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak,
řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźtkona č,. 500DđO4Śb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89l20l2 Sb., občanský zźtkoník,ve znění pozdějších
předpisů.

4'

Smlouła nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv
č'. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinno"stiněkteých
smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákoń o ľegistru
smluv), ve znění pozdějších

na základě zákona
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I

je vyhotovena ve čýřech stejnopisech,
z nichż jeden obdržípřijemce a tři poskytovatel.
příspěvkóvá-orguníru."_)rlł""eobcí, je smlouva
vyhotovena v pěti
'příjemcem
stejnopisech, znichž
jeden obdržípřijemce, tři poskytovatel
a jeden zÍizovatel.
předpisů

a

V případě, kdy je

5'

Smluvní strany se

dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv
na základě zákona č,.340/2015
Sb'' o zvláštních podmínkách účinnästiněkterýcĹ
.'iÍ'''uu"rejňování těchto smluv a o registľu
smluv (zátkon o ľegistru smluv), ve znění p"'ac;sĺ.n
|i"äii.ĺpľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru sm]uv bude přiJ'emói
p.".,!"a"rc*ĺm aátovó schránky/na e-mail
uvedený v záhlaví smlouvy.
'urjĺno

6' o

poskytnutí peněŽních pľostředků a uzavření
veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm' c) nebo d).zákona
o tľajĺcłlZastupitelstvo Karlovaľského kľaje
usnesením č)' ZK 17/02119 ze dne Ż8.Ż.Ż019.
s

Přílohy:

l.

Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary d
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Specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

pílohač''ĺVe ejnoprávnísmlouvyoposkytnutí
dotacezrozpočtuKarlovarskéhokąenazajištěnísociálníchsluŽebv
P ĺJemge:
lČo:
1.

utecezt

roce2o1g,evidenčnĺčí
Slo KK0036'ĺ/2o19

Plze

Specifikace slużeb

Druh soclálnĺ slużby

ldentlí|kátor

Názov soclálnĺ slużby

Formr
po3kytovánĺ

PÍĺoľĺtnĺ
oblast
(dlo SPRSST

up gsn nl cĺlov
Ekuplny
pomoc p

odborné sociální

poradenstvi

1

nízkoprahoVá dennĺ centía

471

939

24A2833

oběanská poradna cheb

NizkoprahoVé dennĺ
centrum Cheb

ambulantní

ambuIantnĺ

osoby sociálně
Vyloučenébez
deteminujícĺhovliVu
zdravotnĺho stavu ěi
véku
osoby sociálně
VyIoučené bez
deteminujícího VliVu
zdraVotního stavu či

i

Územnĺ

p sobno3t

3ocĺálnl 8lužby

8824107

Krizová pomoc cheb

pobytová

krizov ch a
ohroŽujícĺchsituacĺ
podpora osob
ohrożen ch

Karlovarskti kraj

chudobou, dluhy a
ztrátou bydlení a osob
bez p ĺst ešĺ

KarloVaĺsk kraj

osoby sociálně
Vyloučené bez
deteminujícího Vlivu
zdravotního stavu li

Karlovarsk

kraj

1

107751

Noclehárna Betlém cheb

ambulantní

osoby sociálně
vyloućené bez
deteminujĺcĺhovljVu
zdravotnĺho stavu či

Karlovarsk]Ź kra.i

véku

azylové domy

48A2516

Azylov d mBetlémcheb

pobytová

osoby sociálně
vyloučenébez
deteminujícíhovlivu
zdravotního stavu ěi

Názov

od-do

apscitikaco
náYaznostl na stanovon
pożadavky na za azgnĺ roclálnĺ
3lužby do sĺtě 8oclálnĺch

3luźob

lJvazky

pracovnĺkťl V
p ímépéčĺ

1,34

Úvazky
pracovníki] V
p ímépéči

jednotlivci, matky /
otcové s dětmi

Karlovarsk kraj

UŽivatelé

201

UźiVatelé

19

UżiVatelé

29

1

.1.2019 -

31.12.2020

1.9.2019 -

31.12.2020

Úvazky

pracovník v

't.1.2019 -

31j2.2020

Po

et lŮżek: 3

IJvazky

pracovník

V

p ĺmép éi

Lťłżka

2,O1

UŽiVatelé

124

42

oblożnost

65,00%

věku

2.

Doba twánĺ
pově enl

Název

p ímépéči

věku

noclehárny

lndikátor 2

ešeni

Věku

krizová pomoc

lndlkátor í
oadnotka kapactty)

1

.1.2019 -

31.12.2020

1

Poěet lťrżek] 17

.9.2019 -

31.12.2020

Rozpis poskytnuté dotace

Druh soclálnĺ 8luźby

odborné sociálni
poradenstVĺ

ldontiflkátoŕ

1471939

Název goclálnĺ 3lužby

občanská poradna cheb

FoÍma
poEh^ovánĺ

ambulantní

Prlorltnl oblaB(
(dlo sPRSS)

osoby sociálně
Vyloučenébez
deteminujícĺhoVliVu
zdravotnĺho stavu ěi
věku

Nolnvostičnĺdotaco

Up osněnl cĺlov

skuplny

Colkom

z toho mln. na
platy, mzdy a
nav Üonl

í. splátka

(60%)

1

2. splátka (40 %l

Nelnvgstičnĺdotaco 2

pomoc p i ešení
krizovÝch a

ohrożujĺcíchsituací
podpora osob
ohrožen ch

chudobou, dluhy a
bydlení a osob

bez

í

863 500,00

51

I I 00,00

345 400,00

36 000,00

