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Evidenční ěíslo: KK0037 612019

vEŘE JNoPRÁvľÍ sľtLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpočtu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních služeb V ľoce 2019 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav íľá mezi'.
Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zźxodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení oboěka Karlovy Vary
Cís|o účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

a

Raná péče Kuk, z.ú.
Sídlo:
datová schránkďemail:
lČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen ,,přijemce")

Tomanova 264515,30l 00 Plzeň
miľoslava.bartosova@ranapece.eu
29t09663
ústav
Krajský soud v Plzni,U 75
Mgľ. Mĺroslava Bartošová, ředitelka
Československá obchodní banka, a.s.

článek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č). 1Ż912000 Sb., o kľajích (kĺajské zÍízení),veznění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách' ve znénípozdéjších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách")' zákonem č,. 250/Ż000 Sb.' o rozpoětových pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětoých pravidlech
územních ľozpočtů") a v souladu s Programem pro poskytování finaněních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb Vroce 2019 (dále jen 

',progľam") 
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel

uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článelĺ ĺ.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímżje příjemce pověřen poskýováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0lŻl2| EU) ze dne
20. prosince 2011 o pouŽití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podpoľu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského záj mu.
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zřizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbyteěného odkladu'

článelĺ v.
Zárazné kvantitativní indikátory posĘtování stužby

Zźxazný kvantitativní indikátoľ je výkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskýování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźlvazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v pÍí|oze č,. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je považovtno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyľovnání b|íže viz Příručka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příruěka"), kteľá woří přílohu č. l programu.

článekW.
Zá.Jĺladní povin nosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté penéźní prostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s účelem' na
kteý byly poskýnuty (blíŹe viz článek VI odst. l progľamu).

2. Příjemce je povinen pouŽít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku III' odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění sluŽby poskytované na území poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní pľostředky z dotace lze ěerpat pouze na náklady (rýdaje)
časově a věcně související s obdobím' na které se dotace poskytuje (ěl. ilĺ. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 pľogramu. Dotaci
nelze pouŽít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zźlkonao sociá|ních službách)'

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

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na sluŽbu obdržel dotaci od poskytovatele, a
to na weboqých stľánkách, pokud je má zÍízeny, na propagaěních, informaěních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat
poskyovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Żivy krai*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboqých stránkách' pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarskv'cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprátvy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních mateľiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz w]ww.kr-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovarský kraj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Živy krai* (viz www.zivykrai.cz).

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální karý
sociálních služeb jsou ke staŽení na weboých stránkách www.kr-

s-zdro
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3. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕizená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst' l a 2 tohoto článku
na účet zŕizovite|e,kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu

poskýovatele.Zŕizovatel poukáže peněžní pľostředky na úěet příjemce bezzbyteěného odkladu.

čÉnekv.
Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zźtvazný kvantitativní indikátoľ je v'ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení zźlvazných kvantitativních indikátorů včetně

itanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy' Nesplnění stanovené

minimální hodnoĘ plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze ě. l smlouvy je povaŹovźno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyľovnání blíže viz Příručka pľo žadatele a příjemce (dále jen

,,příľučka"), která woří přílohu ě. 1 programu.

čhnelĺVI.
Zá.Jrladní povinnosti příj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních pľostředků v souladu s účelem, na

kteý byly poskytnuty (blíže viz článek VI odst. l pľogramu)'

2. Příjemce je povinen pouŹít dotaci výhradně k účelu uvedenému v ělánku III. odst' 2 smlouvy

a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na území poskýovatele nebo

pro občany poskytovatele. Peněžní pľostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)

časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (čl. Iil. odst. 3 smlouvy),
pokud došto k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období'

Dotaci nelze použít na úhľadu nákladů (výdajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 4 pľogramu. Dotaci
nelze poużítna zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních sluŽbách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti

vyplývající z pověření'

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdľŽeldotaciod poskytovatele, a

to na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informaěních materiálech,

pokud je vydává ke sluŽbě' dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat

poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným

)pmôuem pľezeniovat pľojekt Kaľlovarského kľaje ,,Żivý kraj"' a to viditelným umístěním loga

piojektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou

viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a

www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreć,né zprźny

o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotogľafie, materiály apod'). Příjemce

odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech

(pravidla pľo užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovarský kľaj -
Ěoskytování symbolů i záštit) a loga projektu ,,Żivy |rrai* (viz www.zivykľaj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a ztýemce o své činnosti

v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v ľozsahu oblastí potřeb a témat' Regionální kaĄ
sociálních sluŽeb jsou ke staŹení na weboqých stránkách www.kr-

karlovarsky.czJdotace/Stranky/dotace E U/OP- I ids-zdroj e/l P:kpss'aspx.
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č' 563/l99l Sb., o účetnictví,ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zźlkon
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 űčetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zaktvkového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování 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 společné pľo více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle pľokazatelného kľitéľia (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit'
Metodika musí bý zpracovźna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Uěetní operacę související s poskytovanou službou musí bý
ričtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakźzkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokź.zat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zároveň, aby byl na zélkladé odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetních záznamech uvést ýši
ěerpaných peněŽních pľostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvałitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľé potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vymat
příjemce k předložení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykánat v Závěreč,né zprźuě o poskytování sociá|ní
služby (dále jen ,,zźlvéreěná zprtxa"). Yykázané hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprźwu o poskytování služby za 1. pololetí Ż0l9 (dále jen

,'průběžná zptáva") na formuláři uvedęném v příloze č' 3 programu, a to v termínu do l0. 7 . 20|9.
Průběžná zprtxa se zpracovává za każdou sluŽbu zvlźśť. Způsob předloŽení pľůběžné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí závéreěnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze č.3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż0Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování služby na základé rozhodnutí o zľušení registrace služby' případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprávu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskytování služby' případně od ukončení smlouvy. Zź*ěreč,názpráva se zpracovává
zakaŽdou sluŽbu mlášť. Způsob předložení závěreěné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok 2019. V případě, Źe závéreěná zprtwa bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné'
nesľozumitelné ěi nedůvěryhodné, vyT,ĺe odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň
elektronicky k odstranění nedostatků zź,ľěreéné zpĺávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýnĺě.
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11. Součástí závérečné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vaahujících se ke službě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiění dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání' včetně kopií účetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy účetní závěrky, a vě. přílohy účetní zźtvěrky'

13. Příjemce je povinen na Źádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumenĘ
souvisej ící s poskytovanou sluŽbou.

14. Příjemce je povinen písemně infoľmovat odboľ sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajích o příjemci:

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve složení statutáľního orgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v ľozhodnutí o ľegistraci služby,
o ukončení poskyování sluŽby nazákladě rozhodnutí o zrušení registrace služby,
o zźnik poskýovatele sluŽby,
a to nejpozdějido l0 pľacovních dnů ode dně, kdy tato změna nastala. Přijemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, Že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámenízměny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykźuat v rámci zźlvéreěné zprávy údaje o přidělených zdľojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou závérećné zprávyjsou kopie právních aktů' nazákladěkteĘŕch
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt)'

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pro předložení závěreč,né zprěxy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí byt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěrečné zprátvy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na úěet č  účeloý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 7348'

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č variabilní
symbol 5221089368, specifický symbol 7348'

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v ztthlavi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskytovatele.
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17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI.odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou penéŹní
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 ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyľovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v pří|oze ě. l smlouvy, tzn., nesplnĹ|i
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění ztvazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

. výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku'

K nadměrnému vyrovnání' ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních prostředků či
jejich části blíże viz příručka, která ĺoří přílohu č. 1 programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a úěetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující ěerpání peněžních pľostředků na poskytování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku' na kteý byly peněžní
pľostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadľŹených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovate|i
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti' které mají nebo mohou mitza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního 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 ukončení smlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a l l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. Příjemce je povinen hradit náklady,'které uplatňuje zdotace, pouze zbankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v ztlhlaví smlouvy. Uhrada nákladů zjiného bankovního účtu, neŽ z účtu příjemce,
kteý je uveden v záh|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

čHnek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontro|e), ve
zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255120l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád)' ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichž. byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování sluŽby i po skoněení úěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpání a vyuŹití dotace, kontrolu průběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznami o poskyované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba posýována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeľé úěetní záznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
i kontľolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých Ĺrčetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
ztlznamű, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v rámcikontroly dodrŽování podmínek, zanichž. byla dotace poskýnuta'
kontľoly rozsahu a průběhu poskýování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální p|ány, záznamy o průběhu poskytování služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavíľány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem' Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontľoly uskuteěnily v ľámci kontro|y ľozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěiověření informací o průběhu poskýování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumený, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při qýkonu kontrolní ěinnosti ze stľany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen ľealizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na zttk|adě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

Clánek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vělánku VI. odst' 3 aż.9, 12

aŽ 75, 19 aŹŻ2, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vypl;ývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kŕlzné ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o rozpočtoých
pravidlech územních rozpočtů v důsledku poľušení méné závaŹné povinnosti' Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méné zźwaźné poľušení ľozpočtové kázně vę výši l,5 %
poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

Ż. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních pľostředků dle článku VI. odst' 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zźlkona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 2Ż zźlkona o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně vę výśi zadrżených peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele'

3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným vělánku VI. odst. l0' l1 použití peněŽních
pľostředků vsouladu sělánkem VI. odst. 1,2, popŕ. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich ěást) v rozpoľu s ustanovením ělánku VI. odst. 1, 2 smlouvy, povaŽují se Ęrto
pľostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zźtkona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskytovatele.

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

5. Poľušení rozpočtové kázně műže bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. 10, 1l můŽe byt
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit nazákladé písemné dohody smluvních stran nebo vypovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, že ýpověd; byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI' odst. 10 a l l smlouvy, a tô ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit
z neinvestiění dotace l dle ělánku IV' odst. l.

poskyování peněŽních prostředků

článek X.
Závérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, kteľá tvoří přílohu ě. l

Ż.

programu. Tyto dokumený jsou pľo příjemce zttvazné, včetně dodatků k
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje
kar -socialni/

pľogramu nebo
htto://www.kr-

Přijemce
poskytnuýmiprohlašuje,

peněžními
že se seznámil s pľogramem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s
prostředky řídit.

2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není povażován za obchodní
tajemství abemýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č). 500lŻ004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89/20lŻ Sb., občanský ztlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnosti dnem uveřejnění v ľegistru smluv
na základé zákona č). 340lŻ0l5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichź' jeden obdrŽí příjemce a tři pośkytovatel.

3.

4.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená' obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichż' jeden obdrŽí příjemce, třiposkýovatel ajeden zřizovaÍel.

5. Smluvní stľany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na zák|adě zákona č).34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněŽních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelstvo Karlovaľského kraje
usnesením é. ZK 1710Ż/19 ze dne28.2'Ż019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne 1-2.$. bą O bą d,"4k:Ý..?'łę

ň/lgr. bis
nam

vecL
ilež.itąstŕ.. .......

;ł

pro

p

@
Raná péče KUK lco: 291 09 663

Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
lel'ĺÍax',377 420 035
e-mail: plzen@ranapece.eu

Za
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SpeciÍikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 20í9, evidenční číslo KKoo376/2o.ĺ9

291 09663čo:
Raná péče Kuk, z' '

Pĺĺiemci:

ĺ' Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

31j22020Użivatelé1,46
Úvazky

prarcvník v
p ímé péči

Karlovarsk kraj
osoby se zrakovlim

postižením

osoby se zdravotním
postiźanĺm a
chronick m

onemocnéním

terénnĺRaná péče Kuk' z.ri'1997532raná péěe

Dalšĺ 3poclÍik ce služby v
návaznoati ne atanovená

poädrvky nr za azcnĺ soclálnl
lluźby do 3ĺtě roclálnlch 3lužob

Doba trvánĺ
povt nl
od-doMin. hodnota

Dlněnĺ
Názov

Itlin. hodnot.
Ďl anlNŁev

Úzgmnl
p Úobno3t

3oclalnl Blużby

Up $nanl cĺlov
3kuplny

Prloritnl obla3t
(dlc SPRSS)

Foma
poskytovánĺ

Názov 3oclálnĺ glużbyldcntlllkátoÍDruh 8oclálnĺ sluźby
lndikĺtor 2

lndikátor l
0odnotka krprclty)

40 000,00393 280,00589 920,00983 200,00
osoby se zrakov m

postiŽením

osoby ss zdravotním
postiźením a
chronick m

onemocněním

terénníRaná péěe Kuk' z. '
1997532raná péče

N.lnvostlčnĺ dotaco 2
2.3plátła (lo %)ĺ.8plátła (60%'

z toho mln. nt
platy, mzdy a

nav arnĺ
Clkm

Up !!n nĺ cĺlov
3kuplny

PÍlo tnĺ obla3t
(dle SPRSS)

Fom
po3MovanĺNázcv.oclálnĺ .lużbyldentiÍikáto'Druh.oclálnĺ Blužby

J


