
í'
I

'(]J

o
o
|Ą

Evidęnění číslo: KK0037 2120|9

vEŘE JNoPRÁvľÍ s ľĺLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 20l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Karlovaľský kľaj
Sídlo: Zźyodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089l 168
DIČ: CZ708g1l68
Zastoupený: Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo úětu: 
Bankovní spojení: Komeľění banka, a's., poboěka Kaľlovy Vary
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel

Pečovatelská sluŽba S NÁMI DOMA z.ú.
Sídlo: Kaľlovarská 63l,36Ż 22 Nejdek
datová schránkďemail: fmvpý4
lČo: 2797ŻŻ75
Právní forma: ústav
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Plzni,IJ l12
Zastoupený: Jiří odl, ředitel
Bankovní spojení: Komerčhí banka, a.s.
Císlo účtu: 
(dále jen',při;'emce")

Clánek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem é. 12912000 Sb.' o krajích (kĺajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích")' zákonem č. l08/2006 Sb', o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem ě. 250lŻ000 Sb., o rozpočtoých pľavidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětoých pľavidlech
rizemních ľozpočtů") a v souladu s Programem pro poskýování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb vroce 2019 (dálejen,,program") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na úěel
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, jímŹje příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (ě. Ż0l2/2l EIJ) ze dne
20. pľosince 20l1 o poutití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve foľmě vyrovnávací platby za zćwazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského záj mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskyování sociálních služeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále jen

,,sluŽby").

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

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněżní prostředky, které jsou součástí

vyľovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiění dotace z rozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace l") ve výši: l 038 l00'00 Kě (slovy: jeden

milion třicet osm tisíc jedno sto korun českých)'
' . úěelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace Ż") ve qýši: 295 000'00 Kč (slovy dvě stě

devadesát pět tisíc korun ěeských).
Neinvestiční dótace 1 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány

formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

Ż. Dotace je uľčena na financováníbéżných výđajů souvisejících s poskytovánim ztlkladních druhů

a foľem sociálnĺch služeb v ľozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých dľuhů

sociálních služeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I díle Ż aż 4
zźlkona o soc iálních sl užbách.

3. Úěelu dotace musí b;ft dosaženo ve lhůtě od 1.1.2019 do3|.12'Ż019.

1

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

foľmou bezhotovostního převodu z úětu č a bankovní účet uvedený v záh|aví

smlouvy, pod riěeloqým znakem 13 305' vaľiabilní symbol 5ŻŻ|089368' specifický symbol 6623,

a to v souĺadu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:

o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotáce poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV Státního rozpočtu na rok Ż0l9 na

bankovńí účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2' splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději

do 3b kalęndářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní úěet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázźno na skutečnost

přijetí plné výše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vecí ČR (dĺle
j"ń,,dótu"" MPSV") v iouladu s ustanovením $ lOla zílkona o sociálních sluŽbách na zźlk|adě

iozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na ľok Ż0l9 na bankovní

ričet poskytovatelě. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční

dotace l, příp. procentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu

výše a termínů výplat či procentnĺho poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli

Ministeľswe. púô" a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15

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

poskýnutí neinvestiění dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově

do 2l kálendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z úětu

č na bankovní účet uvedený v zźthlavi smlouvy, variabilní symbol

5Ż2|089368, specifický symbol 6623.

Żl9

Ż.



3' Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvest iění dotace.2budou přijemci, kteým jepříspěvková organizace'zŕízenźl,ou"i, uuolneny u rouluJulu.tunou"ními odst. l a 2 tohoto článkuna účet zřizovatele' kteý zprosŤati':" prostřednictvím svého rozpoětu. vztah pŕíjemce k ľozpočtuposkýovatele' ZÍizovatěl päukáze |Jěznĺ p.ostreJĹ';;;;; přijemce bez zbyteč,neho odkladu.

článek V.
Záryazné kvantitativní inditcĺtory posĘtování stužby

článek W.
ZátHadní povi n n osti p říj emce

5. Přfiemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a

Závazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko služby,. kjehoŽ zajištění se přijemce připoskytování sluŽby dIe smlouvy;""";"j;:"V;#;;?":i:ľrłr" 
kvantitativních indikátorů včetněstanovené minimální 

'|lo.d'noł ilncnĺ jě uvďeno u prĺlore 
_'e. 

l smlouvy. Nesplnění stanovenéminimální hodnoý plnění tvantiiatĺvnĺcń inaikáto;ů-""Jä;; ifflor" č. l smlouvy je povaŽo váno za
:;ĺil:äę.;'-läľ;,'ił?ľfr"ľ:T."ä"-ä"]ilizä'"äoi'L'iuuu p.o zuoui"'l-"-u'o',ł",""" (dále jen

1' Přijemce nesmí poskytnuté peněžní pľostředky poskýnout,ji1Ým právnickým nebo fuzickýmosobám, pokud 
.1ejde o úhrady sn1j9n9 

'p""'Lyr""ľ"iä ,luzuy, ńu n".oí__byly poskytnuý'Přijemce odpovídá za hospodárni u!ľ"niunlffi;;iö;;ĺcn pľostreakriu souladu s úěelem, nakteý byly poskytnuty (blíže vizčlánek VI 
"dJ. 

i;;;í;;;
2' Přijemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvya pouze na úhradu nákladů (vydajů) na zajištění 

""'';"*'rované 
ną űzemíposkytovatele nebopľo občany poskytov.atele' Penczĺ p.o.lr"dky .aoiuč"-|r" čerpat pour. nä n áklady (r^ýdaje)časově a věcně související s obdobílir, na kteie ." aotu"" poskytuje (čl_ IIi. odst. 3 smlouvy),pokud došlo k jejich úĹľadě neJpozáe;i do l kalená;ilň. měsíce od uplynutí tohoto období.Dotaci nelze použítna úhradu nĺĹluaĺČwd"jů) 

'ńifik;;;":_h'čl. III. odst. 4 programu. Dotacinelze pouŽít na zajištění fakultativnícr' oiňnortíĺs 35 ;;t. Z zákonao sociálních ,luzuĺ"lr;.
3' 

ľ;ľ;u;: ffJJI"ł 
zajistit poskyování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti

4' Přijemce je povinen zveŕejnitvhodným způsobem, že na službu obdźel dotaci od poskytovatele, ato na weboých stránkách' pokud' je má.zÍízený' nu-ffiagačních' informačních materiálech,pokud je vydává ke službě, 
'dále 

v"príp ade poĺaianí u[;;".o""isejících se sluŽbou prezentovatposkýovatele napománkácĹ, v meaiicłra tiskovych L""il.""ĺ.h. Přijem.ce je povinen obdobnýmzpůsobem prezentovat projekt Kaľlovarskél'" k."r :ž;;i';r?ľ:, a to viditelným umístěním logaprojektu na propagačnich materialecň, d!|? ,.'riddě ilädání akcí souvisejících se sluŽbouviditelným umístěním loga projekiu nä poaĺu ĺpiĺpäJ"J í.a'.i videoprojek.";. ľr'"m"e umístínaweboýchstnĺnkách,pokudjemá.zŕízeiy'"l..i"ło!\az@a
www'ziv}'krai'cz' 

|ropagaci'poskytJvatel" j. příj"ń;";;;il" doloŽit , rá^"| Zárěrečné zprávyo poskytování sociální služby (např. audiária"oie.nin, ĺoiog.ufi., mateľiály apod.). Při1.emceodpovídá za spráunost loga'p".liy"""t".l", potuJ ;.'_'uuĚa"no na propagačních mateľiálech(pľavidla pro užití._loga päskyto'átá" ,i.'"ľ*.ĺ.-'łĺrl"l,"^Ly". 
"äł.' 

-rárj"varský 
kľaj _Poskytování symbolů a zaitit1" l"g" p.o.i" kt, ,,Ž*5, k uyĘiwww.zivykraj.cz).

v souladu s Regionální kaľtou sociální sluŽby v ľozsahu oblastí potřeb ajsou ke staŽení na webových

zájemce o své ěinnosti
témat. Regionální karľy
stránkách www.kr-

sociálních služeb
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563ll99l Sb., o účetnictví, ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zźtkona o účetnictví tento zźtkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Přijemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zźwazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např. dle
zaktvkového či ana|ytického ělenění). Povinnost odděleného riětování se vztahuje na veškeľé
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 ěinností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiĘ)' které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutámí
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace související s poskytovanou službou musí byt
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analyickém členění, ve zvláštních účetnĺch
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(v'ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně s každou jednotlivou službou a
ztroveň, aby byl nazák|adě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý účetní zápis v účetnictvĺ
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním 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 zźznamech uvést qýši
čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou č. 3 programu' Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uŽivatelů sluŽby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální karty
sociální s|užby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkĺétní
způsob vedení evidence indikátoľů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykázat v Zátvéreěné zprávé o poskytování sociální
s|uŽby (dále jen ,,závěreěná zpráva")' Yykázané hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') pľůběŽnou zprźlvu o poskytování služby za l. pololetí 2019 (dále jen
,'pľůběžná zprźxa") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 programu, a to v termínu do 10. 7 . 20|9.
Průběžná zpráva se zpracovává, za každou sluŽbu zvlášť. Způsob předložení průběžné zprźtvy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěreěnou zpľávu na formuláři uvedeném
vpříloze č. 3 progľamu' a to nejpozději do 15. 2. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskytování služby na zttkladě rozhodnutí o zrušení ľegistľace služby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX', je příjemce povinen předložit závěreěnou zprávu do l5 pľacovních dnů
od ukončení poskytování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Zźtvéreć,názprtlva se zpracovává
zakażdou sluŽbu zv|ášť. Způsob předloŽení závěreěné zprávy je stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok Ż019. v případě, źe zźxěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné či nedůvěryhodné, vyT,le odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a ztroveřl
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýmě.
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11' Souěásti závěrečné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2poskýnuých na zajištění 
-služby. 

Finančním 
''o"rłi*'m.se rozumí přehled o skutečnýchnákladech a výnosech vztahujícíěh se ke sluŽbě, 
"É"inJ"yeíslęní rozdílu ńezi výnosy a nákladyslužby a vratky.nevyěerpanýc-h peněžních p.o'trĺĺLí|o-.Lytnury;"ll na službu z neinvestiění dotacel a neinvestiční dotace 2.

12' Přij'emce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů avýnosů' kteľé vznikly v souvislosti s poskyováním jedJotlivé sociální služby, .na kteľou bylaposkytnuta dotac_e, popř. na vyžátdání předložit ro|ĺi auĺ.'ého přiznání, včeině kopií účetníchvýkazű, kteľé fvoří povinné příiohy účetní zavĺruy, łvĺ. piĺlolry účetní závěrky.

13' Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva prźrce asociálních věcí ČR posĘrtnout písemně ve lhůtě írěené odboľem sociálních věcí nebo

ľlx'i'"j'"?:ľ"''':ffi;"Tľ,H:ľ"' Čn pozaaovane äophující inľormace-li aulsĺ ooku-enty

14' Přijemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:. změny 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 statutĺírního orgánu'
o v bankovním spojení,

. změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,o ukončení poskytování služby nazákladěrozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby,o zánik poskytovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne,.kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložitzměny relevantními doklady. odbor sociálnícń vÉcĺ ohlásent změny eviduje a po'ze v případě, żezměnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti ;iíj;"" vyrozumí ve lhůtě 10 pracovníchdnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změnydoľučeno, včetně uvedení důvodu.

15' Příjemce je povinen vykázat v rámci zźxěreěné zprávy údaje o přidělených zdrojích financováníslužby zveŕejnýchzdĘů' Přílohou závěreěné'p.á"y:Ĺouĺäpie pľávnícŕĺ.tn-, nďr*ladě kteýchbyla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, 
'.jouuä'oiliny pľavnĺ aLt;.

16' Nevyčerpané peněžní pľostředky zdotace. je přijemce povinen vrátit nejpozději vtermínustanoveném pro předložení závěreěné zprávy oäuó.u ,o"iální"h věcí formđů bezhotovostníhopřevodu na účet poskyovatele (vľácené ieněŽní p.ostr"aty musí bý připsány na účet

ľ;:|ľälxe'nejpozději 
v poslední den termínu stanovlného pro předlože iĺ zivcieĺne zprátvy), a

o nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na účet ě. ,úěeloý 
znak 13 305,variabilní symbol 5221089368. specifický symboi 66z3'o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na tlč,et č variabilnísymbol 5221089368' specifický symbol 6623.

Současně s vrácením nevyčerpäných peněžních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcíavízo na formuláři 
-uvedeném u pŕĺlor" č. 4a programu. 

-- -'
Nevyčerpané peněžní pľostřed_Ę zdotace'buäou vpřípadě 

^příjemce, 
kteým je příspěvkováorganizace zřízená obcí' vráceny na účet po'LytouuiJ"- ĺä.,nou uezhotovoJtnĺno převodupľostřednictvím bankovního úětu zŕizovateleuuld"neho v zihlarĺrn,lou"y,_Ĺi"ł"rp.o.tr"dkováváprostřednictvím svého rozpočtu vztah přijem." L .'poĚtu plrtytouut"l".
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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
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky ěi jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistí-li příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn', nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. l smlouvy,

. výše 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 vyľovnání, ke způsobu a tęrmínu vrácení poskynuých peněžních prostředků či
jejich části blíże viz příručka, která woří přílohu č' l pľogľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a úěetní záznamy související
s poskyováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskyování
sluŽby po dobu 10 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
pľostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskytovatele o všech změnźrch, které by mohly při
vymáhání zadľźených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti' které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův ztnik, tľansformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem' změnu
statutárn ího orgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a 1 l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

2Ż. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,, které up|atňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy. Uhľada nákladů z jiného bankovního účtu, než z úětu příjemce,
kteĘŕ je uveden v záh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními úěty.

Clánek VII.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 320i2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255/2012 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve
znéní pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodrŽení
podmínek, za nichž' byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skončení úěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyużití dotace, kontrolu pľůběhu
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 záznamťlo poskytovanéslužbě, popř. vstupovat do pľostJr' kde je.luzu'porLplirina. Přijemce je povinen umoŽnit výkonkontroly dle odst' 
] '*9jo 

článku' poškytnout ń*r"ĺ""" součińnost vlem osobám oprávněnýmk provádění kontľoly' Přijemce 1e pórrinen predlozit ŕont.olnĺ,n. orgánům poskýovate1e kdykolivna vyžźłdání k nahlédnutí vóškeľé'. riěeiní ,ĺoou^y' vztahující se k službě a umoŽniti kontrolu souvisejících skutečností (dále jen,,p"aruuJv;ĺ a strpět i předložení veškeých účetníchzáznamü' kteľé nemaj í přímý vaah k př"d'éil ;;'ň" {,'ęnupĺ. 
^, 

případě nepřímých společnýchnákladů); v odův.odněných pŕípadech umoŽnit kontrolníń oľgánům zajištění originálních účetníchzáznamű, vě' podkladů.

3' Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroĘ do-držování podmínek 
.z 

a nichžbyla dotace poskýnuta,kontľoly ľozsahu a. průběhu poskytování služby Ň;,í"*' předloŽení aalsi evioence a dokladů,dokumentů ýkajících se poskytování s^lužby é"h;;;;;idenci kvantitativních a kvalitativníchindikátorů' dok11en1a.ci prokazující pľůběh'po'ký""á"i.luzuy uživatelům rl"zuyl' Přijemce jepovinen předloŽit dokumentaci uŽivatelri. śluzuy, ;a^é"^ záznamy o potřebách uživatelů,individuá|ní plány' ztanamy o průběhu po.Lytouĺni 
'Ĺ;ú, smlouvy o poskýnutí sociální služby(pokud jsou uzavírány vpísemné -'P.'cj, "yb;;;ň'uro.ku uživateĺů služby vľozsahustanoveném kontrolním orgánem. Přijemce sońĺu'i 

' 
ł,n' aby osoby oprávněné k prováděníkontľoly uskutečnily ňamcĺ k"ontroly 

. ..J";ö s vybranými' uživateli sluŽby(s jejich souhlasem) za účelem ziskáníči ověŕení lnĺo*u"i'o průběhu poskytování služby.
4' Přijemce je povinen na žádost poskýovatele pĺsemně poskýnout doplňující informace, případnědoložit dal ší dokumený, souvisä.; ĺ" ĺ i plnen ĺ"Jě"i; ilk'," 

"té 
dotace.

5' 
ľ:ľ:fii"f,#ľl"#ľJJ}{f"]iĺ'::ľi;;;ě'ľ'' r1ýkonu kontľolní činnosti ze stľany poskýovatele

6' Přijemce je povinen realizovat nápravnáopatření, která mu byla uložen a na zálkladěprováděných

ľlľĺ:Ł,:#, ř.:Ť: """ffiä J"#ľä, ť,:*i;'.t 
ř"ä' i,ł á i n ĺo.' o*; 

" 

_,p 

I'" e 

" 
ĺ' n ap.uuný" n

1' JestliŽe příjemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených v článku VI' odst. 3 aż 9, 12aż 15' 19 až22' popř' jinou povinnost n"p"n8zite poualry 
'.yp 

lývajícíze smlouvy, povaŽuje se totojednání za porušenĺ rozpoLtov é kázně^ ve smýslu uĹtuíou.ni $ Ż2 zákinä' o rorpočtovychpravidlech územních rozpočtů v důsledku po.ušeíí Áe-"cäruzné iovinnosti. ľľi;emce je v tomtopřípadě povinen provési odvod za méně závażné p".s""ĺ ,orpoeaŕ";;;;; ve qýši l,5 %oposkytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2' JestliŽe přijemce nesplní termín odvodupeněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17, 18,považuje se totojednání za zadržení peněžních p.orir"oĹí-ue smyslu ustanovení $ 2Ż zákona orozpočtoých pravidlech územních iozpočtů..-'ľľ11"'.. je. 
'vtomto 

případě povinen provéstv souladu s ustanoven ím $ 22 zźlkona o rozpoětouý"n p.a'uialech územnich roźpočtů odvod zapoľušení ľozpočtové kázně ve výšizadrżeni'cipenežĺ.ł, |.o.tr"otů do rozpočtu poskýovatele.
3' Jestliže přijemce,neprokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, l1 pouŽití peněŽníchpľostředků v souladu s článkém VI' odst. 

1, í, v9nr' o""'.u' poskýnuté peněžní prostředky(případně jejich část) v ľozpoľu s ustanovením čIánku Vi. odst. 
-l., 

2 smlouvy , povaŽujíse t5ĺtoprostředky (případnějejich část) za prostředky neoprávntně 
.použité'u".'y.iu ustanovení $ 22zákona o ľozpočtovýcń pľavidíech ĺzemnĺcń rozpočtů. Pii;"... je v tomto případě povinenprovést vsouladu sustanovením $ 22 zttkona 

" i"'p"oawch prävidlech ĹJmnĺch rozpočtů

Clánek VIil.
Důstedky poľušení povinností příjemce
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odvod za porušení rozpoětové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostnĺho převodu na účet čísl vedený u Komeľění banky, a's.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Poľušení rozpočtové kázné műże byt důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI' odst. l0, ll může bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

čHnek lx.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běżet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověď byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a 11 smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě műźe poskýovatel pozastavit poskýování peněžních prostředků
z neinvestiční dotace l dle ělánku IV. odst. 1.-

článeIĺ X.
Závérečnń ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskynutí' ěeľpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příľučce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Týo dokumený jsou pľo příjemce zźxazné, věetně dodatků k pľogľamu nebo
aktualizaci příruěky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje' že se seznámil s progľamem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuĘými
peněžními prostředky řídit.

2. Smluvní stľany souhlasně pľohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezvýhradně 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 zákona č). 50012004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89120|2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a riěinnosti dnem uveřejnění v registľu smluv
na základě zákona č). 340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých sm|uv'
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech , z nichź jeden obdľží příjemce a tři poskýovatel.
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V případě' kdy'ie,pŤijeT""T příspěvková organizace zŕízenźlobcí, je smlouva vyhotovena v pětistejnopisech , z nichzjed"" 
"bj;i;;iä'"., tři poskýovatel a jeden zŕizovatel' 

.

5' Smluvní strany se do,ho!|ľ] Že uveřejnění 
31lo1w v ľegistru smluv na základě zákona ě.340/2015Sb'' o zvláštních podmínŘách ĺei""ä.ri některýcĹ 

''iř",'"".rejňování těchto ,ńluu a o registrusmluv (zákon o registru smluv), i"źÁe"ĺpo'je;sĺ"l, pi"äpi.ĺ provede poskytovatel, oznámení o
;JJ"#ľ;';Íl'jľ'jfif.v uuae pi1"'ôi .uĺa'o p.".,ł.a"i.'ím d;to;j ,.ľoĺnłylnu 

"-mui]

6' o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnopnĺvní smlouvy ľozhodlo v souladu
;.ľ3:""'ä12 ł. r1u,rł/řľ;""J";;!i i),'ekonu 

o ř;"jŕľ Zastupitelstvo ruĺouu.ského kľaje

Přílohy:
l ' Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

Karlovy Vary dne Żt.ĺ, uĺq

llf 

pro

p

z.ti.
' 'Y;ar)gĺ,'aryká 

ô31 , 3ô2 22 Nejdek
lCo: 279 72 275 Iel.: na aň soo

Ża správnost: ,\těpĺinkol,ó Eli,íka

3 nart-1 t orrlA

..... -. .r....rt r.a.r.

ľl-|,n dne ?]:ł:?1q

tĺ
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SPecifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
prlloha c' í Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kĘe na zajĺŠtění sociá|ních sluŽeb v

í' Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

roce 2019, evidenění čĺslo KKoo372/2o19

rlo: z.u.
ĘĘeĺnco:

't.1.2019 -
3't.12.2020

7A

N zev

UżiVatelé2,9

Názov

Uvazky
pracovnĺkri v
p ímé péěi

Karlovarsk kraj

senio i, osoby se
postiŽením

a chronick m
onemocněním' osoby

s dušsvním
onsmocněním

tefénnĺ
Peěovatelská služba s

NÁMl DoMA z L]

59a801 5pećovatelská slużba

návaznostl nr atanovon
poledavky na z! ażanl
roclálnĺ clužby do lĺt

8ocl lnĺchaluŽob

Dob. tvánĺ
ĺ'ově anl
od-do

lndlklto 2
lndlkátor í

ocdnotka klprcltyl
Územnl

p aobno.t
3oclálnl 3lužby

UP 6nanĺ cĺlov
rkuplny

PÍlorltnĺ obhst
(dlc SPRSSI

FoÍma
po3k!/toYánĺ

NlŁev soclálnĺ 3tužbyldontmkáloľDruh 3oclálnl3lužby

295 000,00415 240,00622 860,00
1 038 100,00

senio i, osoby se

a chronick m
onemocnéním' osoby

s duševnÍm
onemocněním

terénní
Pečovatelská sluŽba s

NAMI DOMA z.ri.
598801 5

peěovatelská sluŽba

2. Bplátkr (40 %l
í. rplátk! (oo%t

z toho mln. na
platy, rnzdy r

nav lenĺ
Cclkom Noinvostlčnĺ dotaco 2

Nglnv$tlčnĺ doteco ĺ
UP cantnĺ cĺlov

3kuplny

Pľloľltnl obla8t
(dls SPRSS)

Fo]ma
poak!/toyanl

Názov sociÓlnĺ rlužbyldontitikátorDruh soclálnĺ 3lutby


