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Evropská unie
Evropský sociální fond
operační program Zaměstnanost KRAI

Evidenění ěíslo: KK 00335/20l9

vEŘBJNoPRÁvľÍ suLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpočtll Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámcl

projektu Podpoľa vybraných služeb sociální prevencę (dále jen ,,Smlouva")
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r
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Smlouva se uzav írá męzl:
Karlovarský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Číslo ričtu:
(dále jen',poskýovatel")

Společnost Dolmen, z.u.
Sídlo:
datová schránka:
lČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen 

''příjemce")

Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
70891 I 68
c270891168

Petľ Kubis, náměstęk hejtmanky

nám. Českých bľatří 3611,460 05 Liberec
rn9s7e4u
Ż7291049
ústav
Kľajský soud v Ústí nad Labem, U 86
PaedDr. Alexandra Beěvářová, ředitęlka

a

(společně jako 
',smluvní strany")

Clánek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. lŻ9lŻ000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem ě. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znéní pozdéjších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. 250lŻ000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpoětoqých pravidlech
územních ľozpoětů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce Ż019 (dále jen ,,progľam") a s Pľogramem pro poskyování dotací v ľámci
projektu Podpoľa vybľaných služeb sociální prevence (dále jen 

''progľam 
prevence" a ,,projekt

prevence") poskýuje poskýovatel příjemci dotaci na účel uvedený v článku III. této smlouvy a
příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
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Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskýování sluŽeb obecného hospodářského zájmu v ľámci
projektu prevence (dále jen ,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímŽ, je příjemce pověřen
poskýováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č.

Ż0|2l2l EU) ze dne 20' pľosince Ż0I1 o pouŹiti čl. 106 odst' 2 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávaci platby zazávazek veřejné služby udělené urěiĘým
podnikům pověřeným poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.

2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dále jen

,,služby").

čHnek IIl.
Výše dotace a její účel, doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci se v ľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněźní prostředky, které jsou souěástí
vyľovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele poskytovaná na zźlkladě

progľamu prevence (dále jen ,,neinvestiění dotace 3") ve qýši: 1.433.600,- Kč (slovy:
jedenmilioněýřistatřicettřitisícšestset korun českých),

o účelově uľěená neinvestiční dotace z rozpoětu poskýovatele poskytovanä na zźkladě
ustanovení $ l05 zákona o sociálních službách (dále jen "neinvestiční dotace 2'') ve qýši
2Ż2.900,- Kě (slovy: dvěstědvacetdvatisícdevětset korun českých).

Neinvestiění dotace 3 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ''dotace'') jsou poskytovány
foľmou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace sluŽeb a ľozpis qýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je určena na financování běžných ľýdajů souvisejících s poskytováním ztlkladních druhů a
foľem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliqých druhů
sociálních sluŽeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I di|e 2 až' 4
zźlkona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí byt dosaŽeno ve lhůtě od 1. l .Ż01g do 31. 8.2019

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněżní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 30
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z účtu č

na bankovní účet uvedený vzáhlavi smlouvy, vsouladu se specifikací a rozpisem
výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé sluŽby dle přílohy č. 1 smlouvy. odeslání neinvestiční
dotace 3 ve výši uvedené v článku III' smlouvy je vázźno na skutečnost přijetí části dotace
poskýnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR na projekt prevence.
Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termín výplaý neinvestiění dotace 3, v návaznosti
na změnu výše a termínů výplat částí dotace poskýovaných poskýovateli Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR na projekt pľevence' o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne' kdy se poskytovate| dozví o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotace 3 příjemciqýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ilětu
č,.  na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy' variabilní symbol
5Ż2| 0893 68, specifi cký sy mbol 7 3Ż4.
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Článek V.
Zátv azné kvantitativní indikáto ry posĘtování služby

Zź*azný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko sluŽby' kjehož zajištění se příjemce při

poskýování sluŽby dle smlouvy'zavazuje. Vymezení zźtvazných kvantitativních indikátorů včetně

stanovené minimální hodnoty ptncnĺ jě ,ruá.no v příloze ě' l smlouvy' Nesplnění stanovené

minimální hodnoty plnění kvantiiativnĺcĹ indikatorů uvôdené v příloze č. l smlouvy je považováno za

nadměrné vyrovnání' K nadměľnému vyrovnání b|íźe viz Příľučka pro Žadatele a příjemce (dále jen

,,příruěkď'), kteľá tvoří přílohu č. l programu'

článek VI.
Zláliladní povin nosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní pľostředky poskýnout jiným právnickým nebo fýzickým

osobám' pokud ;"rd" ; ĺn.uay spojené . po't ytouáním služby, na kÍerou byly poskýnuty'

Příjemce odpovídá źa hospodárné a eféktiunĺ pouźitĺ peněžních pľostředků v souladu s úěelem' na

t tery uyty pbskýnuty (b|iŹe viz článek VI odst' l progľamu)'

Ż. Příjemce je povinen pouŽít dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v článku III' odst' 2 smlouvy a

pouze na úhľadu nákiadů (výdajů) na zajištění služby poskýované na űzemi poskýovatele nebo

pro občany poskýovatele. PeněŽní p.ortr.dry zdőtace lže čerpat pouze na náklady (výdaje)

ěasově a věcně související s obdobím, na kte;é se dotace poskytuje !čl' IJI odst' 3 smlouvy)'

pokud došlo k jejich úhradě nejpozdÉji do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období'

Dotaci nelze použit na úhradu nákladů ('ýouj.i) specifikovaných v ěl' III' o-dst' 4 pľogramu' Dotaci

ne1ze použít nu ,uiis,cnĺ fakultativnícr' ůinno.tí ($' :s oast. 4 zttkonao sociálních sluŽbách)'

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

vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhođným způsobem, Že na službu obdľžel dotaci od poskytovatele' a

to na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagačních, informaěních mateľiálech'

pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádaní akcí souvisejících se službou prezentovat

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

způsobem pľezen'tovat projekt ru.tou-steho kŕaje ,,Żivý kraj*, a to viditelným umístěním loga

projektu na propagačních materiálech, dále v pĺĺpadě pořááání akcí souvisejících se sluŽbou

viditelným umístěním loga projektu na pódiu 1piĺpäĺnc v. rámci videoprojekce)' Příjemce umístí

na weboých stránkách, pokud je *ĺ zriLeny, aktivní odkaz rvrvw.kr-karlovarsky.cz a

rłłvw.zir,Ykľaj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěrečné zprávy

o poskýování sociálńí 
"rtuzuy (např. audióvíděozáznam. fotografie, mateľiály apod')' Příjemce

odpovídá za správnost loga posLytovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech

(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz lł=łlĺw.kľ-iarlovaľsky.cz oďkaz Karlovarský kraj -
Poskýování symbolů łzźÁtit)á togu pľojektu ,,Żirý kraj" (viz r'lvw'ziv-v-kraj'cz)'

5. Příjemce je povinen dodržovat pľavidla pro informování a komunikaci a vizutúni identitu

operačního programu Zaměstnanost definovaná v obecné ěásti pľavidel pro żadatele a příjemce v

rámci opeľaěního programu Zaměst""""'lĺuryycsrcreziĺiępĺłe)' Příjemce je zejména povinen

umístit u 
'-nĺ.tc 

päskltování sluŽby or"ui;ľL*ĺ -i.ĺ'"ĺ"ě A3 s informacemi o projektu

prevence. Příjemôe u*ĺ.tĺ plakát na místě snadno viditelném pro veřejnost (např' vstupní prostory

budovy), a to po dobu finäněnĺ poopáý služby v ľámci pľojektu pľevence' 
-Příjemce 

je povinen

infoľmovat na *ebouych stľániácĺ'' pokud le ma zŕi,eny, na propagačních' infonnačních

materiálęch, pokud je vydává ke službě,'o finanóování služby v ľámci projektu prevence' Příjemce

je povinen infoľmo-vat b financováni .iuzuy v rámci projeĹtu prevence v případě pořádání akcí
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souvisejících se službou. Publicitu pľojektu pľevence je příjemce povinen doložit v ľámci
Závěľeč,né zprávy o poskytování sociální služby (např. fotđgľaÍie, materiály upoa.1

6' Příjemce je povinen infoľmovat sľozumitelným způsobem veřejno st a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v ľoźsahu oblastí potřeb a téÁat. Regionální kaĘsociálních sluŽeb jsou ke staŹení na weuđv1icn stránkách rłrľw'kľ-
ka.lovaľsky.czldotace/Stľanky/dota"eEU/oP- 

l id s-'d.oj"/I P-kpss'a.p*.

7' Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonemč. 563/199l Sb.' o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícímí platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na přijemce dle $ 1 odst. 2 zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje' zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnýmia účinnými nráy1ím| předpisy. Při1'emce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zźtvazků včetně dluhů a jiných iasív, nákladů a výnosů průkaznó,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátđru-sluźby;' iaanc oadctenou od nákladůa výnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování ." uĺäł'u;" na veškeréjednotlivé položky související se službou' nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 3 a neinvestiční dotací z. Nepřĺme náklady spolěene p.o ií..
hospodářských ěinností přijemce se do.nákladů sluŽby zahÄují ve výši Ĺdpovĺaa3ící podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky), Řtere mušĺ b1it pŕ1emce schop-en a'olozit.
Metodika musí b;ft zpracována písemně a schváleňa odpovědnou o.äuáu příjemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Účetní.ope'ace související s poskýouunou šlužbou'n1usí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém čleńění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl přijemc" ."iop"n prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních s\-uŽeb zejménu 

"élkouou 
výši nákladů a výnosů(qýsledek hospodaření) za ka|endářní ľok souvisejících výhradně s každoulednotlivou službou a

zátoveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetňí evideňce schopen vyeleňit nák|ady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestiční dotace Ż. kazdý účetní zápis v účetnicfuí
příjemce musí bý podložen průkazným účeiním zénnamem.

8' Přijemce je povinen účetní zźunamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiění dotace ž, u nu účetních záznamech uvést výśi
čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiě ní dotace 2.

9' Přijemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém'monitoringu je přílohou č. 3 pľogramu. Příjemce je
povinen zjištbvat v'eškeré potřeby uživatelů, vést evidenci väskerych potřeb užiíatelt a vykazovat
potřeby uživatelů_slużby,které naplňuje jednotlivá služba, a to ve stru_ktuře podle Regionální kaľty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronióke podobě, konkľétní
způsob vedení evidencę indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátoľu kdykoliv u p.ĺběhu obdobi' na kteié jsou poskýovány
peněžní pľostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoý "kvantitativních 

a
kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykźlzat v Zttvěrečné zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěrečná zpráva"). Yykázané hodnoty indikátoiů musí b1ýt pľokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

10. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů a vykazovat indikátory dle pokynů poskýovatele
v souladu s aktuálními verzemi dokumentů operačního 

- p.ogä*u Zaměstnanost
(rvu'w.esfcr.c/dokumenł-opz), především v souladu s aktuální verzí 

_oběcné 
části pravidel pľo

żadatelę a přijemce v ľámci operačního pľogramu Zaměstnanost (wrvw.esfcľ'cz/hle/9002j a
v souladu s aktuální 'veľzí Pokynů pro evidenci podpory po'kynut" uĺurtnĺL,i'" p..;"Ltĺ
(rvlvw.ęsfcľ.czlfile/9882). Příjemce je povinen poskytnout odboru .očiální"h věcí Krajskeńo íraau
Karlovaľského kraje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboľu řízení projektů Kľajského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen ,,odboľ ŕízení projektů") souěinnost pří slédování á vykazování
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indikátorů. Vrámci projektu prevence jsou sledovány avykazovány indikátory 6 00 00 Celkový

poěet űěastníků, 6 zb ro vyuzívání podpořených osob a 6 70 0l Kapacita podpořených služeb.

bří.1"*"" je povinen předložit odboru řízení pľojektů v termínech do 10. 4.2019, do l0. 7.Ż0l9 a
do 30. 9. 2olg monitorovací list podpořené osoby vyplněný za kaźdého uživatele nově

podpořeného zprojektu prevence ve sledovaném období, tj. vprvním čtvrtletí roku 2019, ve

bľuhém čtvrtletí roku 2019 a za období červenec - Srpen roku 2019. Příjemce je dále povinen

předložit odboľu řízení projektů ve výše uvedených termínech monitoľovací list podpořené osoby

vyplněný zakażdého uživatele, u kterého byla ve sledovaném období podpora v rámci projektu

pľevence ukončena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhrnně na jednom

formuláři ve struktuře požadovaných dat, která vyplývají z formuláře zveřejněného na webových

stránkách Monitorovací list podpořené

osoby předkládá příjemce v písemnépodobě, podepsaný zástupcem statutámího orgánu' popř. jím

pověřenou osobou a zároveň v ęlektron ické podobě ve foľmátu *xls nebo *xlsx. Upřesňující

informacę ke sledování
odboľu řízení pľojektů.

a vykazování indikátorů budou příjemci průběŽně poskýovány ze stľany

11. Poskýovatel pověřuje příjemce' jakoŽto zpľacovatele' ke zpracování osobních údajů včętně

zvlášiní kategórie osobních ridajů (dálejen,,osobní údaje") osob podpořených v projektu prevence

za účęlem píoktlztní řádného a efektivního nakládání s pľostředky Evropského sociálního fondu'

které byly na realizaci projektu prevence poskýnuĘ z operačního pľogramu Zaměstnanost.

Příjemcôje oprávněn zprácołávatosobní údaje podpořené osoby v ľozsahu vymezeném v obecné

části pravid"ĺp'o Źadatele a příjemce vrámci operaěního progľamu Zaměstnanost. osobní údaje

je příjemce opiávněn zpracoittvatvýhradně v souvislosti s ľealizací projektu pľęVence. Příjemce je

poniň"n zprícovávata chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady

(ru; zorBi679 ze dnę27. dubna Ż016,o ochraně Ą,zických osob vsouvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směľnice 95l46ĺEs a v souladu

sbodem 18.l.3.3 Nakládání sosobními údaji účastníků projektu obecné ěásti pravidel pľo

źadatele a příjemce v rámci operaěního programu Zaměstnanost.

12. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí pľůběŽnou zprávu o poskytování služby za 1.

poĺoletí žolo garcjen ,,průběžná zprźtva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to

vteľmínu do 10. i. zoíg. Pľůběžná zpráva se zpľacovává za kaŹdou službu zvlášť. Způsob

předložení pľůběžné zprźlvy je stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

13. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí zźpěreěnou zprávu na formuláři uvedeném

,prflor" č. 3 progľä*u, u to nejpozději do 30. 9. 2ol9' Vpřípadě, kdy dojde kukončení

póskýování stuztý na základé ľozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení

.'touny dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprźlvu do l5 pracovních dnů

od ukoňčení poskýování-sluzby, případně od ukoněení smlouvy. Zttvěręćná zpráva se zpracovává

zakaŹdou sluzbu zv|źśť. Způsob předložení závéreěné zprávyje stanoven ve vyhlášení programu

na ľok Ż01g' v případě, źe ztlłéreéná zpráva bude neúplná' údaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitęlné ěi nódůucryľ'odné' vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň

elektronicky k odstranění nôdostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické výzvě.

14. Souěásti ztxéľeěné zprétvyje finanční vypořádání neinvestiční dotace 3 a neinvestiční dotace 2

poskýnuých na zajišteńĺ 
-sluzby. 

Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných

nákládeclr a výnosech vĺahujícícĺ se ke sluŽbě' včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady

služby a vratký nevyčerpanýcĺ peněžních pľostředků poskýnuých na službu z neinvestiční dotace

3 a neinvestiční dotace 2

15. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a

výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé služby, na kterou byla poskytnuta

dôtace, popř. na vyzáaanĺ předložit kôpii daňového přiznání' včetně kopií úěetních výkazů, které

tvoří povinné přílohy úěetní zálvérky, vč. přílohy účetní zźxěĺky'
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16. Příjemce je povinen na Žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva prtrce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě uľčené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR poźadované doplňující informace ěi další dokumenty
související s poskýovanou službou.

17. Příjemce je povinen písemně informovat odboľ sociálních věcí o následujících změnách:. Změny v údajích o příjemci:
o v názvu přijemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom' zda je příjemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o ľegistľaci sluŽby,
o ukončení poskýování služby nazákladě rozhodnutí o zrušení ľegistľace služby,o zánik poskytovatele služby,
a to nejpozdějido l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změnanastala' Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášen é změny eviduje u póuż" v případě, że
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ue Iń,ite 10 pracovních
dnů ode dne' kdy mu bylo oznámenízměny doľučeno, včetně uvedení důvodu.

18. Příjemce je povinen vykázat v ľámci zźtvěreěné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby zveřejných zdrojů. Přílohou závéręč,né zprávy jsou kopie právních aktů, nizákladěkterych
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva či jiný právní akt).

19. Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloŽeni zźłvěręěné zprávy odboru sociálních věcí formđů bezhotovostního
převodu na ričet poskytovatele (vrácené peněžní pľostředky musí b1it připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den ĺermínu stanoveného pro předloŽe ni zivěľeěné zprávy), a
to následovně:

' nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 3 na účet ě.  s účeloým znakem,
variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkrétní služby v souladu sě specifikaci
a rozpisem výše neinvestiční dotace 3 najednotlivé služby dle přílohy č' l smlouvy,o nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na ričet č. variabilní symbol
522 l 0893 68, specifi cký sy mbol 7 324.

Souěasně s vľácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboľu sociá|ních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4b programu.

20. Příjemce je rovněŽ povinen vnátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l9 smlouvy, jestliže odpadne účei, na kteýlsou peněżní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č' 4b programu.

21. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného lyrovnání. Za nadměrné vyrovnání se považuje:

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

o výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vznik|ými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku'

K nadměľnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskýnuých peněžních prostředků či
jejich části bliże viz příruěka, která tvoří přílohu ě. 1 progľamu.
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22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenĘ a űěetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněŽních prostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní

pľostředky poskýnuty. Příjemce je povinen uchovávat po dobu l0 let veškeré dokumenĘ
související s realizací pľojektu pľevence' tato povinnost se neýká dokumentů předaných
příjemcem poskytovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskyovateli na

zźlk|adé požadavku stanoveného právn ím předp i sem.

23. Příjemce je povinen průběŽně infoľmovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za
následek příjemcův zźnik, transformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutiĺrního orgánu příjemce.

24. PÍíjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby' aby pttĺva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace

obdobně dle odst. 13 a 14 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hľadit náklady,' které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního úětu příjemce,

kteý je uveden v záh|aví smlouvy' Uhrada nákladů zjiného bankovního űětu,neŹzilétu příjemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněním úhľady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,

ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

článek VII.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ć,. Ż55lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve

znění pozdějších předpisů a da|šími platnými a úěinnými právními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichż' byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, 4

příjemce je povinen tuto kontľolu strpět'

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu ěerpání a vyużití dotace, kontľolu pľůběhu

poskytování sluŽby a plnění ľozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen

zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a ztvnami o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vytádtní k nahlédnutí veškeré úěetní záznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
ikontrolu souvisejících skuteěností (dále jen,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
zaznamű, kteľé nemají přímý vztahkpředmětu smlouvy (např. vpřípadě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetních

záznamű, vč. podkladů.

3. Poskýovatelje opľávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, zanichŹbyla dotace poskýnuta,
kontroly ľozsahu a průběhu poskýování sluŽby požadovat předložení další evidence a dokladů,

dokumentů ýkajících se poskýování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uživatelrim služby). Příjemce je

7110



povinen předložit dokumentaci uživatelů služby' zejména zźtznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o pľůběhu poskytování služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybľaného vzoľku uživatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získání čiověření informací o pľůběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumený, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplýajících ze sm|ouvy vytvořit
podmínky k pľovedení kontroly vztahující se k realrizaci projektu pľevence' poskytnout
oprávněným osobám veškeľé doklady véňící se k realizaci projektu prevence' umožnit průběžnou
kontľolu skutečného stavu realizace projektu prevence v místě jeho realizace a poskytnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontľoly..Těmito oprávněnými osôbamijsou
posĘrtovatel, űzemní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pľáce a sociá|ních
věcí CR, Nejvyšší kontrolní úřad' Evropská komise a Evropský účetní dvůľ' případně další oľgány
oprávněné k qýkonu kontroly'

6. Příjemce je povinen realizovatnttpravná opatření, kteľá mu byla uloženanazźlk|adé pľováděných
kontrol, a to v poŽadovaném teľmínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jest|iŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v ělánku VI. odst. 3 aŽ lŻ, 15
až18,22 až.25, popř. jinou povinnost neponěžité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení ľozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o ľozpoětoých
pľavidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méné zźtvażné povinnosti. Přijemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méné závaźné porušení rozpočtové kázné 1o" 

'"ysi 
l,5 yo

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle článku VI. odst. 79, Ż0, 2l,
považuje se toto jednání za zadrżęní peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zźtkona o
rozpočtoých pľavidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních roźpoětů odvod za
porušení rozpočtové kázněvevýśizadrtených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI. odst. 13, 14 použití peněžních
pľostředků v souladu s ělánkem VI. odst. l, Ż, popŕ. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) vrozpoľu sustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povażují se q11;
pľostředky (případně jejich ěést) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o rozpočtoých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě pouin.n
provést v souladu s ustanovenim $ 22 zźlkona o rozpoětoqých pľavidlech územńích r_ozpočtů
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4- Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede přijemce formou
bezhotovostního převodu na úěet č,ís| vedený u Komärění banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kź.zně může bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.
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6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. 73, 14 může b)it

důvodem pro neposkýnutí dotace v dalším kalendářním roce'

článet Ix.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta ěiní :o kálendĺrních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení

výpovědi druhé smluvní stľaně. V.případě pochybností se má zato, źe ýpověď byla doruěena

5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede

finanení vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 13 a 14 smlouvy, a to ke dni

ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může poskytovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků z dotace dle

článku IV. odst. l.

čÉnekX.
Zá"ľérećná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou dále

stanoveny v progľamu a v příľuěce, která woří přílohu č. l programu' v progľamu prevence, popř

v dalších dokumentech ýše uvedených v textu smlouvy. Týo dokumenty jsou pro příjemce

závazné, včetně jejich případných dodatků ěi aktualizací. Dokumenty poskýovatele jsou

zveřejněny na weboých stránkách
socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce proh lašuje, Źe se sezntlmil s dokumenty poskýovatele a

bude se jimi při hospodaření s poskytnuýmipeněŽními prostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje,

že se seznámil s dokumený Opeľaěního pľogramu Zam ěstnanost, kteqými jsou upravena pravidla

pro Źadatele a příjemce vidl a postup pľo

monitorování podpořených osob (www.esfcľ.c/mon itorovan i-podporenych-osob-opz), a bude se

těmito dokumenty při hospodaření s poskytnuqými peněŽními prostředky řídit.

2. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, że źádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní

tajemství abemýhrađně 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 zźlkona č. 500/2004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů

a zźlkona č). 8glŻo1Ż Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývttplatnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

na základě zěkona č,. 34OĺŻ0l5 Sb', o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších

předpisů a je vyhotovena v pěti stejňopisech , z nichź jeden obdrží příjemce a čtyři poskýovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zttkona č,.34012015

Sb., o Zvláštnich podmínŘách účinnôsti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o ľôgistru smluv) ve znění pozdějších předpisů provede poskytovatel, oznámení o

uveřejnění v regisiru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky uvedené

v záhlavi smlouvy.
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6. o poskytnutí peněžních pľostředků auzavteníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zákona o krajích Zastupitelstvo Kaľlovaľského kľaje usnesením č. ZK
l8l02l19 ze dne Ż8.2' 2019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

... dne

příjemce

Karlovy vary dne ..?.!.'.1., .?!.? ,r
/

,'''?ru ą /-|

'^i / /- /b ?ć/
..?\.1....Y..
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Evropská unie
Evropsk soqiálnĺ foncl
operační program Zaměstnanost |ľ*orurru*sKÝ

I KRA]

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

evĺdenčnĺ člslo KK 00335/201 9

í. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

27291oĄ9

společnost Dolr!en, z. '

od 1.1 1.2016
do 31.8.2019

12użittelé4,3Karlowrsk kraj

I

I 
uvazKy

lpracovnlk v

Ip 
lmé péći

I

a
se zdlavotnĺm

postjżenĺm
s mentálnĺm

pro chránéné bydlenĺ
o.p.s. AgenturapodpoÍa samostatného

bydlenl

222900,-

I 433 600,-
vs 5221257436 SS 7324
z toho:
85% EU 1 218 560,- Úz 13013
10% sR 143 360'- Úz 13o13onemocněnĺm

postiżenim
s mentálnim

se zdravotnlm
)nim a

KK 71 680,- Úz 7436

terén n ĺ
Dolmen, o.p.s. Agentura
pro chráněné bydlenĺ

8798523
podpoE samostatného
bydlení
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