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Evidenění číslo: KK00384/201 9

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 20l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Karlovaľský kraj
Sídlo: Zźgodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 7089l 168

DIČ: CZ70891l68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: ka
Číslo účtu: 
Bankovní spojen Komeľční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel

a

Světlo Kadaň, z.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Pľávní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Husova 1325,432 0l Kadaň
xkZadzp
65650701
spolek
Krajský soud v Ustí nad Labem, LŻ780
Mgr. Jah Hudák, předseda
Komerění banka, a.s.

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem é.129/Ż000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem š'. 10812006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č). Ż50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zttkon o rozpočtov'ých pravidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Progľamem pro poskýování finančních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v ľoce 2019 (dále jen ,'program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
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, jimżje příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (ě. 20|Żl2l EU) ze dne
20' pľosince 20l1 o použití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve foľmě vyľovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zĺjmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby")

článek III.
Yýšedotaceajejíúčel,doba,vnížmábýtdosaženoúčelu

1. Příjemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky, které jsou součástí

vyrovnávací platby:
o účelově urěęná neinvestiční dotace zrozpoětll poskýovatele dlę ustanovení $ 10la zákona o

sociálních stuzuĺ"t' (dále jen ,'neinvestiění dotáce l") ve výši: 9 065 200,00 Kč (slovy: devět

milionů šedesát pět tisíc dvě stě korun ěeských),

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

sociálních službách (dále jen 
',neinvestiění 

dotace 2")ve ýši: 837 500,00 Kě (slovy osm set

třicet sedm tisíc pět set korun ěeských).

Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány

formou zźĺ',ohy s povinností následného vyričtování' Konkrétní specifikace služeb a rozpis qýše

dotace na jedńotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Ż. Dotace je urěena na financov ání běŹných ýdajů souvisejících s poskytováním základních druhů

a forem sociálních služeb v rozsahu'stanóveňém základními činnostmi u jednotliých druhů

sociálních sluŽeb; jejich výěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | đile Ż aż 4

zákona o sociálních službách.

3. Účelu dotace musí b]it dosaženo ve lhůtě od l.l.20l9 do 3|'l2-Ż0l9.

1

Clánek IV.
Způsob pošĘtnutí dotace

PeněŹní prostředky ve ýši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

foľmou bezhotovostního převodu zűětu č na bankovní úěet uvedený v ztth|'aví

smlouvy, pod účeloqým źnakem l3 305, variabilní symbol 52ŻŻ089368' specifický symbol 6026,

a to v sóuíadu s případnými regu1aěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

o 1. splátku u. ,^5isl 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotäce poskytńuté poskytouaĺ"li zkapitoly 313 _ MPS)/.státního rozpočtu na ľok 2019 na

bankovní úěet poskytonát"l., nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o Ż. splátka ve r^ýši 40 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářní;h dnů od pŕipsańĺ splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _

MPSV státního rozpočtu na rok 2O|9 nabankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční äotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vźnáno na skutečnost

přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a iociálních v.ecĺ ČR (dále

j.ń,,dôtu"" MPSy,,; v iouladu S ustanovęním $ l0la zákona o sociálních sluŽbách na zttkladé
"roztrodnutí 

o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní

účet poskytovateló. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit.ýši a termíny výplaty neinvestiění

dotace 1, příp. procentní poměr jednotíiv,icľl iplátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu

výše a tármĺnĺ qýplat ěi'pľoceńtního póměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli

Ministerstvem práce u.otiální"h věci ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

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

poskytnutí neinvestiční dotace l příjemci ýše sjednaným způsobem'

Ż. PeněŽní prostředky ve qýši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednoľázově

do 2l kalendářních dnů io uzavŕení smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z'(létu

ě. na bankovní úěet uvedený v ztth]lavi smlouvy, variabilní symbol

5ŻŻŻ0893 68' specifi ymbol 6026.
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah přĺjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

čHnek V.
Záv azné kvantitativní i ndikátory posĘtován í služby

Závazný kvantitativní indikátoľ je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje' Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze č. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíże viz Příľučka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příruěka")' kteľá tvoří přílohu ě. l programu.

článek VI.
Zál<|adni povinnostĺ p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskytnuty.
Příjemce odpovídá za hospodáľné a efektivní použití peněžních prostředků v sou|adu s účelem, na
kteý byly poskýnuý (blíŽe viz článek VI odst. l progľamu).

2. Příjemce je povinen pouŽít dotaci qýhľadně k účelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (yýdajů) na zajištění sluŽby poskytované na území poskytovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze č,erpat pouze na náklady (rýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (čl. ru. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použít na úhradu nákladů (r^ýđajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 pľogramu. Dotaci
nelze poużít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zźtkona o sociálních s|užbách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskyování 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 weboých stľánkách, pokud je má zÍízeny, 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
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,żivý kraj"' a to viditęlným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce). Přijemce umístí
na webových stránkách' pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarskv.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźlvěreěné zprźtvy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele' pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kľ-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovarský k'aj _
Poskytování symbolů a zźśtit) a loga projektu ,,Žiý kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zćýemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľty
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na webových stránkách www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotace E U/OP- I ids-zdroj e/l P_kpss. aspx.
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6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v sou|adu se zákonem ć,' 563ll99l Sb., o účetnictví,ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na přijemce dle $ 1 odst. 2 ztlkona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby)' řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se. do nákladů sluŽby zahľnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí byt příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šlužbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkách apod') tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou ýši nákladů a qýnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady' které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2' Každý účetní zápis v účetnictví
přijemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem.

7. Přijemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na úěetních záznamech uvést ýši
čeľpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou 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 Regioná|ní kaĘ
sociální služby' Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn wzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsou poskyovány
peněŽní prostředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závéreéné zprŕlvě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závéreéná zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí bý pľokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľského kľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběŽnou zprttvu o poskytování sluŽby za 1. po|oletíŻO19 (dále jen
,,průběŽná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do l0. 7 . Ż0l9.
PrůběŽná zprź*a se zpracovává za każdou službu zvlášť. Způsob předloŽení průběžné zprtlvy je
stanoven ve vyhlášení pľogľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí zttvěreč,nou zprávu na foľmuláři uvedeném
vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. 2. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskýování sluŽby na zźlkladé rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprtlvu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskýování služby, případně od ukončení smlouvy. Závěreéná zprtlva se zpľacovává
zakażdou službu zvltśť. Způsob předloŽení zélvérečné zprávyje stanoven ve vyhlášení programu
na rok Ż019. v případě, źe závěreěná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektronicky k odstľanění nedostatků závěrećné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ým€
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11. Součástí zźxéreć,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nák|adech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskynuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí před|oŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyźádéní předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazi, které tvoří povinné přílohy účetní zźxěrky, a vě. přílohy úěetní zátvěrky.

13. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě uľčené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce 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 ntzvu 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 rozhodnutí o registraci služby,
o ukončení poskýování sluŽby na zźlkladě rozhodnutí o zrušení registľace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dľŕe, kdy tato změna nastala. Přijemce je povinen doložit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v pŕípadě, że
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu'

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreěné zprálvy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdľojů. Přílohou závéľeěné zprávyjsou kopie právních aktů, nazákladé ktených
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěi jiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněžní prostředky zđotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pro předložení závéreěné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení zélvěreč,né zprátvy), a
to následovně:

. nevyěeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č úěelový znak l3 305,
variabilní symbol 52220893 68' specifi cký symbol 6026,

. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace 2 na űč,et č  variabilní
symbol 5222089368' specifický symbol 6026.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pří|oze č. 4a programu.
Nevyěerpané peněźní pľostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v zźthlavi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté 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 skuteěnosti
dozví. Současně s vrácením peněŽních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

18. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoĘ plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

o ýše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými ýnosy 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 termínu vrácení poskytnuých peněžních prostředků či
jejich ěásti blíŽe viz příručka, která woří přílohu č. l pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenĘ a účetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující čerpání peněŽních prostředků na poskytování
s|uŽby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen pľriběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŽených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skuteěnosti, kteľé mají nebo mohou mít za
následek příjemcův ztnik, transformaci, slouěení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

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
zľušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘrtnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a l l tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,. které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v ztthlaví smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu' neŽ zűětuprí;"."",
kteý je uveden v zźlhlavi sm|ouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními úěty.

článek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě' 320/200l Sb',
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźlkon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdéjších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodrŽení
podmínek, za nichź. byla dotace poskytnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouY!, d
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontľolu čerpání a vyuŽití dotace, kontrolu pľůběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované s|uŽby. V této souvislostije přijemce povinen
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zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskýována. Přijemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst' l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutí veškeľé úěetní záznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních
zźnnamű, které nemají přímý vńah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních účetních
záznamű, vč. podkladů.

3. Poskýovatel je oprávněn v rámci kontľoly dodržování podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a průběhu poskytování sluŽby požadovat předloŽení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících .se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazující průběh poskýování služby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontľoly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybľanými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za ličelem ziskání čiověření informací o průběhu poskytování služby.

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

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

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na zák|adé prováděných
kontľol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a infoľmovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených včlánku VI' odst. 3 aż9, 12

aŽ |5, 19 aŹŻ2, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kćzné ve smyslu ustanovení $ Ż2 zékona o rozpočtových
pľavidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen pľovést odvod za méné ztxażné porušení rozpoětové kázně ve výśi l,5 %
poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst' 16, 17, 18,
povaŽuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźkona o
rozpoětoých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, ll pouŽití peněŽních
prostředků v souladu s ělánkem VI. odst. l, 2, popř. použije poskýnuté peněŽní pľostředky
(případně jejich část) v rozpoľu s ustanovením ělánku VI. odst. 1, 2 smlouvy, povaŽují se $rto
prostředky (případně jejich ć,ást) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů' Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zákona o rozpoětových pľavidlech územních rozpoětů
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5.

4.

odvod za porušení rozpoětové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních pľostředků do
rozpoětu poskytovatele'

Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede přijemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl vedený u Komärůní banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary'

Porušení rozpočtové kázně mlůże b;.it důvodem, pľo kteý nebude přijemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s článkem VI
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalším kalendářním roce.

odst. 10' 11 může bý

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazélkladé písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

Ż. Kteľákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet L dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že qýpověd_' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a 11 srn)ourry, a tô ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel pozastavit
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. 1.

poskytování peněžních prostředků

článek X.
Závérećná ustanovení

1. Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V pľogľamu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
programu. Tyto dokumenty jsou pro přij emce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kr-

2

k as Příjemce
s poskytnuýmiprohlašuje, že se seznámil S programem a příľučkou a bude se jimi přihospodaření

peněžními prostředky řídit.

Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že Žádný údaj v této smlouvě není považovźn za obchodní
tajemství abemýfuadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených í této smlouvě.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č'. 500liđ04 Śb., správní Íäd, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č). 89l20l2 Sb', občanský zákonik, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registľu smluv
na zźtkladé zákona č,' 340/2015 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 ěýřech stejnopisech , z nichź jedeń obdľží příjemce a tři poikytovatel.

3.

4.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichŹ jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

5. Smluvní Stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru sm|uv na základě zákona č,.3402015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu
smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím 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) zźtkona o kĺajích Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje
usnesením ě' ZK 17l02ĺ19 ze dne Ż8.2.Ż019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne ?.ą'łłĺE ,1 ł-*.ĺJ [:::ĺ dne. ť , \ :}c1g

M bis

áležitostĺ

poskýovatel pruemce

Za správnost:

fJfil*',#$$,#Jĺl

n ti E ! ĺ.š Á., ł

Podpis
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 VeŕejnopráVní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních slużeb V roce 201 9, evidenční čĺslo KKoo384/2o1 9

65650701lČo:
světlo Kada 

' 
z's.P ĺlamce:

't. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.12.2020

149UŽivatelé3,12
Uvazky

pracovnĺkŮ v
pŕímé p či

Karlovarsk kÉj

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujiciho vlivu
zdraYotnĺho stavu či

věku

ambulantniK-centrum Karlovy Vary8680556kontaktní centra

1.1.2019 -
31.'12.2020

153|.Jżivatelé4,79
Úvazky

pra@vnĺkl:r v
p ímé péći

Karlovaísk kraj

osoby sociálně
vyloulené bez

dgterminujíciho Vlivu
zdravotnaho stavu či

věku

ambulantnĺ,
terénni

NzDM ostÍov2711A83
nĺzkoprahová za ĺzenĺ pro

děti a mládež

1.1.2019 -
31.12.2020

)dUżiv8telé0,96
Úvazky

pra@vnik v
p imé péti

Karlovarsk kÉj

podpora osob, které
vedou či jsou ohrożeny
rizikov m zp sobem

źiVota

osoby sociálně
vylouČené bez

doteminujiciho vlivu
zdravotnlho stavu ći

véku

ambulantníPoradna světlo6964061
odborné sociálnĺ

poradenstvl

1.1.2019 -
31.12.2020

Użivat6lé2,06
Úvazky

pracovnĺk V
pŕimé péći

Karlovarsk k j

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminujicĺho vliVu
zdravotnĺho stavu či

věku

terénnĺ
Terénni program KaÍlovy

Varyapil hléobce
2449753terénnĺ programy

'l.1.2019 -
31.'t2.2020

259UżiVatelé4,82
Úvazky

pÍacovnĺk v
pŕĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloutené bez

determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či

věku

terénni
Terénni program

KarloVeÍsko
8557743terénní pro9ramy

o.lĎl 8pgcrlka@ .lużby v n vlznortl nl
BtrnownÓ poźedryky na a rzanĺ roclllnl

.lužby do tÍt toclálnĺch tluŽ3b

Dob. tnĺnl
pověa.nl
od-doMln. hodnot!

blnänlNazsv
Mln. hodnota

olnlnĺNlzev

Úamnl
p sbnost

ÜocÉlnl slużby

UpLlnÖnĺ cĺlov
skuplny

Prlodtnl obl.3t
(dr6 sPRssl

Foarna
porMovanlNazgv loclalnĺ slużbykt.ntmkátoÍDruh roclllnl Elu]žby

lndlkátoÍ 2
lndlkator í (lsdnotk

k prcltyl

33 800,00233 680,00350 520,00584 200,00

podpora osob' které
Vedou či jsou ohrożeny
rizikov m zp sobem

żivota

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujícĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu ći

véku

ambulantnĺPoradna světlo696406'ĺ
odborné sociálni

poradenstvi

218 000,00389 960,00584 940,00974 900,00

osoby sociálně
Vyloulené boz

deteminujiciho vlivu
zdravotniho stavu ći

véku

terénní
Terénni program Kar|ovy

Varyapilehléobce2449753t8rénnĺ programy

163 200,0011262EO,001 689 420,002 8'ĺ5 700'00

o5oby sociálně
vylouČené bez

determinujiciho vlivu
zdravotniho stavu či

věku

terénnĺ
Terénni program

Karlovarsko
8557743t6rénni programy

Nolnv.rtlčnĺ dotece 2
2. splátk (tlo %)í. Eplátka (60%l

2 toho mln. m
platy, mdy a

nlv Ü nl
Colk.m

up aEnÖnĺ cĺlová
skuplny

PdoÍltnl obhlt
(db sPRss)

Foamr
pokytovaniNazov loclalnĺ službyldentlíkátoľDruh toclĺlnĺ llużby


