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Evidenění ěíslo: KK0037 7 12019

vEŘE JNoPRÁvľÍ s ľrLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpočtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních služeb V roce 2019 (dá|e

jen,,smlouva'o)

Smlouva se uzavíľámezl
Kaľlovaľský kraj
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel")

Res vitae, z.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,'příjemce")

Zź*odní 353/88, 360 0ó Kaľlovy Vary
70891 168
c270891168
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

Blahoslavova 18, 360 0l Karlovy Vary
hjŻazfq
69968Ż09
spolek
Krajský soud v Plzni,L2852
Eva AndĘ sková, m ístopředsedkyně

a

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem ě. 1Ż912000 Sb., o krajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. 250/2000 Sb', o rozpočtoých pľavidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpoětoqých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce 2019 (dále jen ,,pľogram") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čHnek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímž.je příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č' 20lŻĺ2l EU) ze dne
20. prosince 20l l o použití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zttvazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v pÍíloze ě. 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby").

článeIĺ III.
Výše dotace a její účel, doba, v níź má být dosaženo rúčelu

1. Příjemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, kteľé jsou součástí

vyrovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: l l 838 500'00 Kč (slovy:
jedenáct milionů osm set třicet osm tisíc pět set korun ěeských),

o úěelově urěená neinvostiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace Ż")ve výši: l474 800'00 Kě (slovy jeden

milion ětyři sta sedmdesát ětyři tisíce osm set korun ěeských).
Neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány

formou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis qýše

dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

Ż. Dotace je určena na financování běŽných ýdajů souvisejících s poskytovánim základních dľuhů

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliých druhů

sociálních služeb; jejich ýěet a chaľakteľistiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I díle 2 aŹ 4
zákona o sociálních službách.

3. Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 1 .l .20l9 do 3I.|2'2019

Clánek IV.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskytnuty ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z úětu č) na bankovní účet uvedený v zźlhlaví
smlouvy, pod úěelovým znakem t3 305' variabilní symbol 5Ż22089368, specifický symbol 6008,

a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpočtu následovně:
o l. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na

bankovní účet poskýovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. sp|átka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _

MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní úěet poskýovatele.
odeslání neinvestiční dotacę 1 ve ýši uvedené v článku III' smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních věcĺ ČR (dále
jen,'dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la zákona o sociálních sluŽbách naztlk|adě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
úěet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a teľmíny výplaý neinvestiění
dotace l, příp. pľocentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu

výše a termínů výplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministersĺe. p.áó" a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiční dotace l příjemci qýše sj ednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově

do Ż1 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűětu
č  na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol
52ŻŻ089368' specifický symbol 6008.
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3. PeněŽní pľostředky ve výšineinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zřízená, obcí' uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

čHneľv.
Zńv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se přijemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů věetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je povaŹováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměľnému vyrovnání blíže viz Příruěka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), která tvoří přílohu ě. 1 pľogramu.

Clánek VI.
Záłl<|adní povin nosti příj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo Ęzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŹití peněžních prostředků v souladu s účelem, na
kteý byly poskýnuý (blíże viz článek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci ýhradně k úěelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na űzemi poskýovatele nebo
pro oběany poskýovatele. PeněŽní pľostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na lćteré se dotace poskytuje (ěl. m. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci ne|ze použít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v ěl' Iil. odst. 4 progľamu. Dotaci
nelze pouŹít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zźtkonao sociá|ních sluŽbách).

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

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na službu obdržel dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagaěních, informaěních materiálech,
pokud je vydtwá ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy |<rai*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemcę umístí
na webových stránkách, pokud je má. zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovaľskv.cz a
www.zivykraj'cz. Propagaci poskýovatele je přijemce povinen doložit v ľámci Závěreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam' fotografie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskýovatele' pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pľavidla pro užití loga poskyovatęle viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kraj _
Poskýování symbolů azáštit) a loga projektu ,,Żiý kraj* (viz www.zivykraj.cz)'

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zźýemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální karty
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na weboqých stránkách www.kr-

lids-zdro Pkar

319



8.

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č:. 563l1991 Sb., o úěetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
pľávními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o účetnictví tento zźlkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Přijemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddě|enou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více

. hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby zahľnují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky), které musí byt příjemce schopen doložit'
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán' popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šluŽbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen proktnat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou ýši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
ziľoveťl, aby byl na zźlkladé odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŹdý účetní zápis v ričetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů' kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoľingu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu. Příjemce je
povinen zjištbvat veškeré potřeby uŽivate|ů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci přijemce. Poskýovatel je oprávněn vymat
příjemce k předloŽení evidence indikátorti kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsou poskytovány
peněżní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je přijemce povinen vykázat v Zálvěreěné zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,ztwěreěná, zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou'

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kaľlovaľského kľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběžnou zprtlvu o poskytování sluŽby za l. pololetí2o1g (dále jen
,,pľůběžná zprźxa") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 pľogramu' a to v termínu do 10. 7 . 2ol9.
Průběžná zpráva se zpľacovávázakaŽdou službu zvlášť. Způsob předložení průběžné zprávy je
stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěrečnou zpľávu na formuláři uvedeném
vpříloze ě. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15. 2. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na zák\adě rozhodnutí o zrušení registrace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěľečnou zprávu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskytování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Závłeč,názprélva se zpracovává
zakażdou službu mlźšť. Způsob předložení zźlvěľeěné zprávy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok Ż019. v případě, Źe závěreěná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné či nedůvěryhodné, wzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektronicky k odstranění nedostatků závéreč,né zprźtvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě.

419



11. Souěástí závěreěné zprtxy je finanění vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuqých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčeľpaných peněŽních pľostředků poskýnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2'

12. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladri a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální sluŽby' na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních
výkazű, kteľé tvoří povinné přílohy účetní závěrky, a vě. přílohy úěetní závěrky.

13. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva pľáce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumený
související s poskytovanou službou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení 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 poskýování sluŽby nazákladě ľozhodnutí o zľušení registľace služby,
o zánik posĘrtovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne. kdy tato změna nastala' Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, Že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu by|o oznámení zmény doručeno, věetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat vrámci ztyěręćné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdľojů' Přílohou zélvěreéné zprávy jsou kopie právních aktů' nazálkladé ktených
byla finanění podpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závéreěné zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené penéźní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprávy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účet é , účelovy znak l3 305,
variabilní symbol 5222089368, specifický symbol 6008,

o nevyěerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űč,et é. , variabilní
symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 6008.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
Nevyěerpané peněźni pľostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v zźlh|aví smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele'
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17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou penéźní
prostředky poskyovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
doni. 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 poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměmé vyľovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č' l smlouw, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy,

. výše kladného ľozdílu mezi skuteěně dosaŽenými v'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 teľmínu vrácení poskynuých peněžních pľostředků ěi
jejich části blíŽe viz příručka, kteľá tvoří přílohu č' l pľogramu.

19. Přijemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumený a űěetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen pruběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadrźených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne' kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův ztnik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce'

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

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu přijemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu, než z ilětu příjemce,
kteý je uveden v zźhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen do|oŽit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účý.

čHnek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l sb.,
o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255120l2 Sb., o kontrole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichź byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, a
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skoněení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čeľpání a využití dotace, kontrolu průběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor' kde je služba poskýována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontľolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vytádźní k nahlédnutí veškeré űčetní záznamy vztahující se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předložení veškeých účetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním oľgánům zajištění originálních účetních
záznamü, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v ľámci kontroly dodržování podmínek, za nichŹ' byla dotace poskytnuta,

kontroly rozsahu a průběhu poskýování sluŽby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskýování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování 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), vybľaného vzoľku uživatelů sluŽby v rozsahu

stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskutečnily v rámci kontľoly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěiověření informací o průběhu poskýování služby.

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

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při qýkonu kontľolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí CR.

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

článekVIil.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aź.9, 12

aź 15,19 aź'Ż2, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za poľušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźkona o rozpočtoých
pravidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méně závażné povinnosti' Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźlvaŽné porušení rozpočtové kázně ve výši l,5 yo

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17,78,
povaŽuje se toto jednání za zadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o

rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o rozpoětových pravidlech územních ľozpočtů odvod za
porušení rozpočtové ktnně ve výši zadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, l1 pouŽití peněžních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. l,2, popř. pouŽije poskýnuté peněŽní prostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením ělánku VI. odst. l,2 smlouvy, povaŽují se Ęrto
prostředky (případně jejich č,ást) za prostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o ľozpoětových pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů
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odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na účet č,ís| vedený u Komerční banky, a.s.'
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kt.zně műźe bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

ó. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sělánkem VI' odst. 10' ll můŽe b;it
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce'

čbnet Ix.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu |ze zrušit nazák|adě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí

Ż. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná béŹet 1. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe ýpověď byla doruěena
5. dnem odjejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. t 0 a 1 1 smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskýování peněŽních prostředků
z neinvestiění dotace 1 dle článku IV. odst. 1'

článek x.
Závérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, kteľá tvoří přílohu ě. 1

programu. Týo dokumenĘ jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktualizací příľučky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevk},.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Že žádný údaj v této smlouvě není povażovtn za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźtkona č,' 500ĺ2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zźtkona č,. 89l20lŻ Sb., občanský zélkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech, z nichž' jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
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5.

V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti

stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru sm|uv na základě zákona ć.34il2015
Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti někteých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru

smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o

uveřejnění v regisiru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e-mail

uvedený v ztlhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředkű a uzavŕení veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo v souladu

5 uriunou"nĺm 
_$ 

:o písm. c) nebo d) zttkona o kľajích Zastupitelswo Karlovarského kraje

usnesením č). ZK |7l02ll9 ze dne28'Ż.2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne {'(.3' {:ę ( V.ľlv .. ?6 1. 2czc)

poskýovate pruemce

dne

Za správnost: r

360 01 Kaĺlovy Vary

sz.
659/1Blahoslavova

426s66
68

353
lČ:

Tel.

919
Podpis:



'-t' . ,'l:]j :ĺ'ii
ll,:.; |'/:, ,ĺ;i ']"i.i''
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
pŕĺloha č. 1 Ve e;noprávnĺ smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních s|uŽeb v roce 2019, evidenční číslo KK00377/2019

69968209tlo:
plĺIa ca:

í. Specifikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

Fonna
posMovánl

Up 3sněnl cllovÓ
toho mln. na

pl.ty, mdy.
nev Lnĺ

PÍloÍltnĺ oblaat
(dlo SPRSS)

Nglnv83tičnĺ dot8co 2

1.1.2019-
31.12.2020242Użivate|é18,65

Úvazky
pracovnikr:l v
p imé péči

Kar1ovarsk kÉj

s nio i, osoby se
zdÍavotnim postiženim

a chronick m

ongmocněnim, osob s
duševnim

onemocněnĺm

terénnĺPeČovatelská s|uŽba9368538pečoVatelská sluŽba

1.1.2019-
31j2.202069UŽivatelé2,74

Úvazky
pra@vnĺk v
p ĺmé péči

Karloversk ką
osoby sociálně
vylouČené bez

determinujĺciho vlivu
zdravotniho stavu či

věku

embulantniKrizové centrum6585415krizová pomoc

1.1.201 9-
31.122020

230

Użivatelé

2,87

Úvazky
pracovnik v
p imé péri

Ka ovarsk kraj

podpora rodilovsk ch
a dalšĺch kompetenci
rodiČtl, podpora děti a
mlad ch dospéI ch do

26 let

osoby sociálně
vylouĆené bez

deteminujiciho vlivu
zdÍavotnĺho stavu Či

věku

ambulantnĺManżeIská. rodinná a
obČanská poradna5706154odborné sociálni

poradenství

860,96

pomoc p i ešenl
krizov ch a

ohrożujĺcich situaci'
podpora osob

ohroŽen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydloni

a osob bez p ist eši

1.1.201 9-
31.12.2020144Hovory2,87

Úvazky
pÍacovnikl:l v
p ĺmé pééi

Karlovarsk krej

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminujĺcĺho vliVu
zdravotniho stavu či

věku

terénnĺLinka dť]věry8642545telefonická krizová pomoc

Drlšl spacmkrco tlużby v návaznostl nt
stlnovonÓ poädavky n. ä .zgnl

8oclálnĺ 3lużby do sit soclá|nlch služ8b

Doba twĺnĺ
povÖŕonl
od-doMln. hornota

Dlněnl
NázovMln, hodnotr

DlnénlNłzov

tiamnl
p 3obnost

.ocl lnl služby

Up Blnanl cĺlovÓ
skuplny

Prlorltni obl88t
(dlo SPRSS)

FoÍml
posklrtovaniNázev soclllnl llužbyldgntlÍlkatoÍDruh .oclálnĺ rlužby

lndIkátoÍ 2lndlkátor í
0.dnotkr krp.clty)

Nglnvo3tlčnĺ dotacc í

Druh 3oclálnl sluŹby ld.ntlíkator Název sclálnl .luźby skuplny
Calkom í. splátk. (60%) 2. 8plátks (/ĺl %)

J



I 133 600,002 381 000,003 57t 500,005 952 500,00

seniofi, osoby ss
zdmvotnlm postiżením

a chronick m
on mocněnlm' osob s

duŠevnĺm
onemocněnĺm

t ránnĺPeěovátélská slużba9368538pečovat lská slużba

96 200,00663 720,00995 580,001 659 300.00

osoby sociálně
vylouć né bez

det minujĺcĺho vĺivu
zdmvotnĺho stavu či

väku

ambulantnĺKrizové ntrum6585415kÍizová pomoc

144 100,00994 480.00't 491720,OO2 486 200,00

podporg rcdičovsk ch
a dalšlch kompetencl
rodiČt]' podpom dětl a
ml8d ch dospél ch do

26 let

osoby sociálné
vyloučoné bez

d teminu.iĺcĺho Vlivu
zdravolnĺho stavu či

Věku

ambulantnĺ
Manżelská' rodinná a
obč8nská pomdna5706154

odbomá sociálni
porad6nstvĺ

pomoc pŕi eŠenĺ
krizov ch a

ohrożujĺclch situacĺ,
podpom osob

chrcżen ch chudobou'
dluhy a ztrátou bydloni

a osob bez p ĺsťeŠĺ

100 900,00696 200,001 044 300,00I 740 500,00

osoby sociálné
vyloučené b z

det6minujĺcĺho vlivu
zdEvotniho stavu či

věku

terénnĺLinka dl:lvéry86,42545tel foniďá krizová pomoc

KARLOVARSŁ(Y KR-:J
Krłjsk;,uŕad (8)

C.Ę3\
soci,Ť*łaĘ:í r/


