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Evidenění ěíslo: KKO 03 67 l2}lg

vBŘE JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 20l9 (dále

jen,,smlouva..)

Smlouva se uzavírámezi
Karlovarský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel..)

Město Rotava
Sídlo:
datová schránkďemail
IČo:
Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,přijemce")

Závodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
7089 I I 68
c270891168

Petr Kubis, náměstek hejtmanky

a

V souladu se zákonem č).lŻ9/200o Sb., o kľajích (krajské zŕizení),ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,zákon o kľajích"), zákonem č,. l08/2006-Sb., o sóciálních sluŽbách' ve znění pozdějších předpisů(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č:' 250/2000 Sb., o ľozpoětoqých pravidlechúzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlechúzemních ľozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskýování finaněních prostředků na zajištěnísociálních sluŽeb v ľoce 2019 (dálejen ,,program") ioskyuje poskýovatel prĺ;emci dotaci na úěeluvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemceiuto dotäci priiina.

Sídliště 72l,357 0l Rotava
w4tbTkv
259551
obec
Michal Červenka, staľosta

Clánek I.
obecné ustanovení

Clánek II.
Pověření

Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt. jímŽje příjemce pověřen pđskytovánĺm sluzeu obecnéhohospodářského zźtjmu ve smyslu článku ł Řożnoanuií Komise (č. 2ol2/2l EU) ze dne20' pľosince Ż0ll o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporuve formě vyrovnávací platby za zźlvazek veřejné .luzuy 

-.uaclene 
uroiým podnikům pověřenýmposĘtováním služeb obecného hospodářskéľlo zĺ1mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskýování sociálních sluŽeb uvedených v pŕíloze ě. 1 k pověření (dále jen
,,služby").

Clánek III.
Výše dotace a její účel' doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci se v roce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen 
',neinvestiční dotace l") ve výši: 82l 400,00 Kč (slovy: osm set

dvacet jedna tisíc ěýři sta korun českých),
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních službách (dále jen 
''neinvestiění dotace 2") ve výši: 0'00 Kě (slovy nula koľun

ěeských).
Neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou zźilohy s povinností následného vytičtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

Ż. Dotace je uľčena na financování běžných ýdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a foľem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních sluŽeb; jejich qýěet a charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aż 4
zákona o sociálních službách.

3. Úeelu dotace musí b1ýt dosaženo ve lhůtě od 1.l .Ż019 do 3l.12.Ż019

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. PenéŹni pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
foľmou bezhotovostního převodu z ťrčtu č na bankovní úěet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod účeloqým znakem l3 305, variabilní symbol 532l089368' specifický symbol5Ż26,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpočtu následovně:
o 1. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0|9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o ). splátka ve výši 40 % poskýnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního ľozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla ztlkona o sociálních službách nazź.kladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na ľok 2019 nabankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v návaznostina změnu
výše a termínů vyplat či procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí CR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem'

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově
do 21 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ílětu
č  na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol
532 1 089368, specifický symbol 522ó.
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3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku

na účet zŕizovate|e, ktery zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu

poskytovateIe.ZÍizovatel poukáŽe peněŽní pľostředky na úěet příjemce bezzbyteéného odkladu.

čHneľV.
Záv azné kvantitativní indikátoľy posĘtování služby

Zélvazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při

poskytování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení zźtvazných kvantitativních indikátorů včetně

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

minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze ě. 1 smlouvy je považováno za

nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání blíže viz Příručka pľo Žadatele a příjemce (dále jen

,,příruěka"), která tvoří přílohu ě. 1 programu.

článek Vl.
ZátkJadní povinnosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní pľostředky poskýnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskytnuty.

Příjemce ódpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních pľostředků v souladu s tlrčelem, na

kteľý byly poskýnuý (bliŹe viz ělánek VI odst. 1 progľamu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci ýhľadně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy

u forr" na úhradu nákladů (ýdajů) na zajištění služby poskytované na űzemí poskýovatele nebo

pro občany poskytovatele. Peněžní prostředky zdotace |ze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (ěl. ilI. odst. 3 sm|ouvy),

pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.

botaci nelze pouŹitna úhradu nákladů (výđajů) specifikovaných v čl. III' odst. 4 programu. Dotaci
nelze pouźítna zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zátkona o sociálních 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 webov'ých stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagačních, infoľmačních mateľiálech,

pokud je vydźlvá ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat

poskytóvatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným

)pmôoem prezeniovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivy krai", a to viditelným umístěním loga

projektu na propagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou

viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce). Příjemce umístí
na weboqých stľánkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a

www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźxěreč,né zpľźxy
o poskýování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, mateľiály apod.). Příjemce

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

(pravidla pľo uŽití loga poskytovatele viz Ľww.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _

Ěoskytování symbolů iztštit) a loga projektu ,,Żivy kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zźýemce o své činnosti

v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na weboqých stľánkách www.kľ-

karloVarsky. cZldotace/Stľanky/dotaceEU/oP- l idS_Zdroje/I P-kpss.aspX'
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem ě. 563/|99l Sb., o účetnicwí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
pľávními předpisy' Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento ,ákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o ričetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy' Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztlvazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazné,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a v'ýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtování 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 p.o ,ní".
hospodářských činností přijemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve ýši odpovídajíci podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky)' kteľé musí byt příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;it zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisójící s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetníóh
střediscích' zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazźk|adě odděleně vedené účetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. KaŹdý úěetní zápis v účetniótví
příjemce musí b;it podložen průkazným účetním záznamem'

7. Příjemce je povinen rlčetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že sejedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetních záznamech uvést qýii
čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoringu' Systém monitoringu je přílohou č.3 programu. Příjemóe je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů' vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazoiat
potřeby uŽivatelů služby, kteľé naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionálnĺ ku.ty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronické podoĹě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsóu poskytovány
peněżní pľostředky, popř' i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních ä
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreč,né zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,'závěrečná zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí KĘského úřadu Karlovaľského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběŽnou zprávu o poskytování služby za 1. pololetí20lg 1áale;en
,,průběŽná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze č' 3 progľamu, a to v termínu do l0' 7 . Żďlg.
PrůběŽná zpráva se zpľacovává zakażdou službu zvláśť. Způsob předložení pľůběŽné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí závěľeěnou zpľávu na formuláři uvedeném
vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15' Ż.20ŻO. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na ztlk|adě rozhodnutí o zrušení registľace sluŽby' případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předloŽit závěľeěnou zprávu do L5 pracovních dnů
od ukoněení poskyování služby, případně od ukončení smlouvy. Ztlvéreěná zprźtva se zpracovźlvá
zakaŽdou službu zvlášť' Způsob předložení závěrečné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogľamu
na rok 2019' v případě, Že závéreč,ná zprźtva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné'
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronicŔ é ýmé.
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11. Součásti závéręěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nák|adech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě' včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčeľpaných peněŽních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkoých nákladů a
' výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla

poskýnuta dotace, popř. na vyŹádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních
výkazű, které woří povinné přílohy účetní zźuěrky, a vč. přílohy účetní závěrky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru .sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva prtrce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odboręm sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumený
související s poskytovanou službou.

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

o v nźzvu příjemce,
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 registraci služby,
o ukončení poskytování služby nazákladé rozhodnutí o zrušení ľegistrace služby,
. zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pľacovních dnů ode dnb' kdy tato změna nastala. Příjemce 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 vyľozumí ve lhůtě 10 pľacovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykźzat v rámci závěreěné zprtxy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou zźyěreč,né zpľávy jsou kopie právních aktů, nazákladé kteých
byla finanční podpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný právní akt)'

1ó. Nevyěerpané peněžní pľostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závěreč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí b;it připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zpréxy), a
to následovně:

. nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na űčet č  účeloqý znak l3 305,
variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 52Ż6,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č) , variabilní
symbol 5321 089368, specifický symbol 52Ż6.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zaš|e příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu'
Nevyěerpané peněŽní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v ztthlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI' odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel' na kteý jsoupeněžní
pľostředky poskýovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se přijemce o této skuteěnosti
domí. Současně s vrácením peněžních pľostředků zašle přijemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č' 4a pľogramu.

18. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Za nadměmé vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění ztlvazných kvantitativních indikátorů
uvedené v pÍíloze č. l smlouvy,

o 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 pľostředků či
jejich ěásti blíŽe viz příručka' která tvoří přílohu č. l programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumený a úěetní záznamy související
s poskýováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněŽních prostředků na poskytování
služby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý býly peněŽní
prostředky poskýnuý.

20. Přijemce je povinen průběŽně infoľmovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymtthání zadrżených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici veŕĺtôle
nebo dobýnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zźnik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu přij emce'

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a 1 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. PÍíjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteĘŕ je uveden v zéthlaví smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu' než z účtu prĺi"*"",
kter'ý je uveden v zźthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účei,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskytovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200t Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźlkon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255l2ol2 Sb.' o kontrole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými pľávními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichż. byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skončení úěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyuŹiÍí dotace, kontrolu piiucl'u
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je přijemce povinen
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zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence a ztvnamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do pľostor' kde je sluŽba poskýována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly' Příjemce je povinen předložit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeré účetní zźznamy vztahující Se k sluŽbě a umoŽnit

ikontľolu souvisejících skuteěností (dále jen,,podklady") a stľpět ipředložení veškeých účetních
zäznamű, které nemají přímý vztahkpředmětu smlouvy (např. vpřípadě nepřímých spo|ečných

nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních úěetních

záznamű, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje opľávněn v rámcikontroly dodrŽování podmínek, zanichŹ byla dotace poskýnuta,
kontľoly ľozsahu a průběhu poskytování sluŽby požadovat předloŽení další evidence a dokladů,

dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uživatelům služby)' Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelri služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v ľozsahu

stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontľoly uskutečnily v rámci kontľoly ľozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za ličelem získání ěi ověření informací o pľůběhu poskýování sluŽby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně

doloŽit další dokumenty' související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při ýkonu kontrolní činnosti ze stľany poskýovatele
nebo Ministerstva prtlce asociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápľavná opatření, kteľá mu byla uloŽenanazák|adě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě' a informovat o splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

čHneIĺ YIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aź9,1Ż
až' |5, 19 aŹ22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové ktzně ve smyslu ustanovení $ Ż2 ztkona o rozpoětových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto

případě povinen pľovést odvod za méně závaŹné porušení rozpočtové kázně ve výśi l,5 yo

poskýnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní teľmín odvodu peněŽních prostředků dlečlánku VI. odst. 76, l'l,78,
povaŽuje sę toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ ztkona o
rozpoětových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovením $ ŻŻ zťlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výśizadrŹených peněžních prostředků do ľozpočtu poskýovatele.

3. JestliŽe příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst' 10, 11 použití peněŽních

pľostředků v souladu s ělánkem VI. odst. |, 2, popÍ. pouŽije poskynuté peněžní prostředky
(případně jejich část) v rozpoľu s ustanovením článku VI. odst. l' 2 smlouvy, povażují se tyto
prostředky (případně jejich ěást) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22

zźlkona o rozpočtoqých pľavidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů
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odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskýovatele'

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na ličet čísl vedený u Komerění banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kázně műŽe bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. 10, 11 může bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce'

článek IX.
Ukončení smlouvy

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

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

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 10 a 1l smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskýování peněžních prostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. 1.

Clánek X.
Zá"ľérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvęstiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje
karlovarsk .czldotace/Strank v I rlnt qa eK K /nri cnprrlzrr-".... qlni/cnn nricnpĺrL*, ąc^-

http://www.kr-
Příjemce

prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněŽními pľostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, źe Źádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech Ĺ"rdajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona ć,. 50012004 Sb., správní ŕád, ve znění pozdějších předpisů
a zźtkona č,. 89lŻ012 Sb., občanský zélkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních Stran a je vyhotovena ve ěýřech
stejnopisech, z nichŹjeden obdrží příjemce a tři poskytovatel. Vpřípadě, kdy je příjemcem
příspěvková organizace zŕízená obcí' je smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech, znichż jeden
obdrŹí příjemce, tři poskýovatel ajeden zÍizovate|.
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5. o poskynutí peněžních prostředkű a uzavření veřejnoprávní sm|ouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením ě. ZK 17 ĺ0Żl 19 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

Kaľlovy Vary dne .?3 .g,...?.(ę /Ć ,1 .... dne .k'.?..Z'ĺr

poskýovatel pruemce

Za správnost:

919
Podpis:

<_.





SpeciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha č. 1 Ve ejnoprávnĺ smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kĘe na zajištění sociálnĺch sluŽeb V roce 20'l9, evidenčnĺ číslo KK00367/2019

259551lčo:
Mésto RotavaP llamco:

1. speciflkace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.201 9-
31.12.2020UŽivatelé3,29

Úvazky
pra@vnik v
p imé péČi

KaÍlovarsk kraj

senio i, osoby se
zdÍavotnĺm postiżonim

a chronick m

onemocněnĺm, osoby
s duševnim

onemocnénim

terénnĺPeéovatelská slużba
Rotava

41 56459peěoVatelská slużba

Dltšl rpecl'lkaco llužby v návunoatl n.
stanowna poŁdrvky m za rzgnl

roclalnl llużby do 3ltě soclalnlch slużob

Dobr trvlnl
pověionl
od-doMln. hodnota

6l ä ĺNázovMln, hodnota
DlněnĺNĺzcv

Úzcmnĺ
p robnort

.oclálnl .lużby

Upb3nanl cĺlovÓ
Ekuplny

PÍloÍttnl obhst
(dlo SPRSS)Fom! po3kŕovanĺNázgv roclalnl slużbyldgĺttrlLtororuh 8oclálnl llużby

lndllćtoÍ 2lndlkátor ĺ
0odnďkl krBcłtyl

0,00328 560,00492 840,00821 400,00

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenim

a chronick m

onemocnénĺm, osoby
s duŠeVnĺm

onemocněnim

terénnĺPetovatelská slużba
Rotava

4156459pelovatelská slużba

2. rplátk. (/ĺ0 %)í.8plĺtk (60%'
ztoho mln. na
pl.ty' mzđy r

nrv šenl
r Colkcm

Uplbrněnĺ Gĺlov
rkuplny

PÍloÍltnl oblast
(dl. SPRSS)FoÍĺnr poakytovánlNáz.v 3oclálnĺ 3lużbyld.ntlÍlłáto]Druh roclálnĺ služby

llelnvostlčnĺ dotace í
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