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Evidenční číslo: KK00383 l20I9

VERBJNOPRAVNI SMLOUVA
o poskytnutí dotace zrozpoětľ Kaľlovarského kraje na Zajištění sociálních sluŽeb V roce 2019 (dále

jen,,smlouva")

a

Smlouva se uzavírá męzi
Karlovarský kľaj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,poskýovatel")

Město Cheb
Sídlo:
lČo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále j en,,zŕizov ate|")
(společně jako,,smluvní strany")

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
70891 168
c270891168

Petr Kubis, náměstek hejtmanky

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1ll4,350 20 Cheb
00253979
Mgľ. Antonín Jalovec, starosta

Správa zdravotních a sociálních sluŽeb Cheb, příspěvková oľganizace
Sídlo: Pasýřská 77114,350 02 Cheb
datová schránkď e-mail: baxk7vu
lČo: 70887985
Právní forma: příspěvková organizace
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Plzni, Pr 182
Zastoupený: lng. Ludmila Froňková' DiS., ředitelka
Bankovní spojení: 
Číslo úětu: 
(dále jen ,,příjemce")

a

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 12912000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ztlkon o sociálních službách"), zákonem č). 250/2000 Sb., o rozpočtových pľavidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o rozpočtoých pravidlech
územních ľozpočtů") a v souladu s Progľamem pľo poskyování finančních prostředků na zajištění
sociálních s|užeb v roce 2019 (dále jen ,,program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na úěel
uvedený v ělánku III' této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
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Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímŽje příjemce pověřen pđskytováním sluzeu obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnuií Komise (ě. 2012/2l EU) ze dne
20' prosince Ż0ll o použití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek y9řejné iluzty -uaclene 

uľěiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářskénoże;mu.

Přijemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dáIe jen
,,služby").

článek II.
Pověření

I

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

Přfiemci se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky' které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona osociálních službách (dále jen ,'neinvestičnĺ dôtace 1") ve výši: l l 804 200,00 Kč (slovy:jedenáct milionů osm Set čýři tisíce dvě stě koľun českých),o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona osociálních sluŽbách (dále jen 

',neinvestiční dotäce ź"7 r" výši: 0,00 Kč (slovy: nula korun
ěeských).

Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace,,) jsou poskytovány
formou zá'lohy s povinností následného vyýčtování. Konkrétní specifikace sluieb a rozpis výše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v pÍílozeč. l smlouvy.

Dotace je určena na financování běżných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhůa forem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném záklidními elnnostmi u jednotliqých druhůsociálních sluŽeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle Ż aż 4
zttkona o sociálních sluŽbách.

Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 1.l.20l9 do 3l.|2.2olg.

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dolace l budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č na uańtounĺ ĺeět uvedený v záhlaví
smlouvy, pod účeloqým znakem l3 305, vaľiabilní symbol 53Ż1089368. specifický symbol 6663'
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu náśledovn8:o l' splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté. poskyovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na'rok 2Ol9 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději dó 30 kalendářních dnů po uzavÍenismlouvy,o Ż' splátka ve vý;i a0 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky.dotace poskytnuté poskýov ateli zkapitoly 3l3 _MPSV státního rozpočtu na rok 2O|9 nabankovní ú8et póskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené včlánku III' smlouvy je vźzáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskyovateli Ministerstvem pľáce a iociálních 

"ě"i 
đR řilbjen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zźlkona o sociátních službách na základě
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rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na ľok 20|9 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiění dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

2, PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z úětu
č na bankovní účet uvedený v zálh|aví smlouvy, variabilní symbol
532 l 089368, specifický symbol 6663.

3. PenéŹní prostředky ve ýši nęinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na úěet zÍizovatelre, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžni pľostředky na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

článet v.
Záry azné kvantitativní indilĺĺtory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźxazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoĘ plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze č. l smlouvy je povaŽováno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání blíże viz Příruěka pľo Žadatele a příjemce (dále jen

,'příľučka"), která tvoří přílohu č. l pľogľamu.

článet vl.
Základní povinnosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby' na kterou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních pľostředků v souladu s účelem, na
který byly poskýnuty (b|íŹe viz č|ánek VI odst. l programu).

Ż. Příjemce je povinen pouŽít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhľadu nákladů (výdajů) na zajištění sluŽby poskytované naűzemí poskytovatele nebo
pro občany poskýovatele' Peněžní prostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (yýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období'
Dotaci nelze použít na úhľadu nákladů (vydajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze použít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

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

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdržel dotaci od poskytovatele' a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagačních, informačních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou pľezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovaľského kľaje ,,Zivy kraj", a to viditelným umístěním loga
pľojektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
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Viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zt kra Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźtvérećné zprźxy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam' fotografie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních mateľiálech
(pľavidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kľ-karlovaľsky.cz odkaz Kaľlovarský kľaj _
Poskytování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Żiry k'ĺai* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen infoľmovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. RegionáIní kaľty
sociálních služeb jsou ke staŽení na weboých stránkách www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceEU/OP- I ids-zdroj e/l P_kpss.aspx.

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č:. 563ll991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účętnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o ličetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zt*azků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů
a ýnosů spojených sjinými sociá|ními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
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 zahrnuji ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky)' které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace související s poskytovanou službou musí b;it
úětovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém členění, ve zvláštních riěetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou qýši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazźkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. Kažđý účetní zápis v riěetnictví
příjemce musí b1ýt podloŽen pľůkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé,że sejedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést qýši
čeľpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoľingu. Systém monitoringu je přílohou č. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňujejednotlivá služba, a to ve struktuřę podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovate| je opľávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátoľů kdykoliv v pľůběhu období' na které jsou poskýovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreěné zprźlvě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen 

',ztuěreěná zpräva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

9. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí KĄského úřadu Karlovaľského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') pľůběžnou zprźxu o poskytování služby za 1. pololetíŻ0l9 (dále jen
,,průběŽná zprávď') na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do l0. 7 ' 2019.
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Průběžná zpráva se zpracovává za kaźdou sluŽbu zvltŠť. Způsob předloŽení průběŽné zprávy je
Stanoven ve vyhlášení pľogľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních vécí závěreč,nou zpľávu na foľmuláři uvedeném
vpříloze č. 3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż.2020. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskytování služby na základě rozhodnutí o zrušení registrace služby' případně k ukončení
smlouvy d|e ělánku IX., je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprtxu do l5 pľacovních dnů
od ukoněení poskýování služby, případně od ukoněení smlouvy. Zźyěreč,názpráva se zpracovává
za katdou sluŽbu mlźśť. Způsob předložení závěreěné zprźny je stanoven ve vyhlášení pľogramu
na ľok Ż0l9. v případě, že závěreč,ná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné ěi nedůvěryhodné, vyzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektronicky k odstranění nedostatků zéuéreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýně.

11. Součástí závěreéné zprávy je finanění vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyěíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčeľpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových náklađů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální sluŽby, na kteľou byla
poskýnuta dotace' popř. na vyźádźní předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií ričetních
výkazi, kteľé tvoří povinné přílohy úěetní závěrky, a vě. přílohy účetní závérky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či další dokumenĘ
souvisej ící s poskytovanou sluŽbou.

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

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

. zmény v rozhodnutí o registraci služby,
o ukončení poskýování služby nazákladé rozhodnutí o zľušení registrace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne. kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a polze v případě, Že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykźnat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou ztněreč,né zprávy jsou kopie pľávních aktů, na základě kteých
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněŽní pľostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pro předložení závéreéné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněŽní prostředky musí bfi připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěreč,né zprtwy), a
to následovně:
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. nevyčerpanou část neinvestiění dotace l na účet č  úěelový znak l3 305,
vaľiabilní symbol 532l089368, specifický symbol 6663,

o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na účet č. , variabilní
symbol 5321089368, specifický symbol 6663'

Současně s vľácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního ričtu zŕizovatele uvedeného v záh|avi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví' Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

18. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměmé vyrovnání se povaŽuje:

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

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

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků ěi
jejich ěásti b|íże viz příruěka, která tvoří přílohu č. 1 programu'

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat "veškeré dokumený a účetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
pľostředky poskýnuĘ.

20. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrżených nebo neopľávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův ztnik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příj emce'

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

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záh|avismlouvy. Úhľada nákladů zjiného bankovního účtu' než zűětupříjemce'
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
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 űčty.
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"".,!llľľľ.ľ"'.';""",
1. Příslušné oľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,

o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zźtkontl (ztkon o finanční kontľole)' ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb', o kontrole (kontrolní řádĺ, ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichź byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplý"á;ĺcĺch ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skoněení účinnosti sm|ouvy vývářet
podmínky k pľovádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání a využití dotace, kontroiu piiueľ,u
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a zaziaÄtlb poskytované
sluŽbě' popř. vstupovat do pľostoľ, kde je služba poskýována. Příjemce je povinen umožnit ýkonkontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou souěinnost všeň osobám oprávnéným
k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovateíe tdytólivna vyžádání k nahlédnutí veškeré űčetní zénnamy vztahující se 

_ 
k siužbě a umožnit

i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen 
',podklady';) a strpěti předloŽení veškeých účetních

záznamü, které nemají přímý vztah kpředmětu smlouvy (např. v prĺpadc nepřímýcń společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgänům_zajištění o;iginálnícń úěetních
záznamű, vě. podkladů.

3. Poskýovatel je opľávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichŽbyla dotace poskytnuta,
kontľoly rozsahu a průběhu poskýování služby poŽađovat předloŽení dalšl evidence'a aótlaĺt,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování sluŽby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména ztlznamy o potřebách uiivatelri.
individuální plźny, záznamy o pľůběhu^poskytování slużby, smlouvy o-poskynutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uzivateĺů sluŽby v ľozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souh|así s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontroly uskutečnily v rámci kontľoly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získání ěi ověření informací o průběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, přĺpadně
doložit další dokumenĘl, související s plněním úěelu poškytńuté dotacě.

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontrolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravnáopatření' která mu byla uloŽenanazźlkladě pľováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, á info..ouat o splnění_ nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uloŽil.

Clánek VItr.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 až 9, 12
až. 15, 19 aŽ22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se totojednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustańôveni $ Ż2 zźilĺoná'o rozpoětových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně závaŽné povinnosti. Přijemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závażné porušení rozpočtové kázně u" q7si l,5 oÁ
poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskytovatele.
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2. Jestliže příjemce nesplní teľmín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, l7, |8,
považuje se toto jednání za zadrżení peněŽních pľostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o
rozpoětových pravidlech územních rozpoětů' Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení ľozpočtové kt.zně ve výši zadrŹených peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele'

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst. 10, l l použití peněžních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. 1,2, popř. pouŽije poskytnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) vrozpoľu sustanovením ělánku VI. odst' 1, 2 smlouvy, povaŹují se Ęrto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o rozpoětových pľavidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o rozpoětoqých pravidlech územních ľozpočtů
odvod za porušení rozpoětové kázné ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních pľostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na úěet č,ísl vedený u Komerění banky, a.s.,
poboěka Kaľlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázně műže b;ýt đůvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

ó. Nepľovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. 10, ll může b;ýt
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohbdy smluvních stran nebo vypovědí.

2. Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná bétet 1. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że qýpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI' odst. l0 a 1 l smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve v'ýpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. l.

článeIĺ x.
Zńvěrečná ustanovení

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce, která tvoří přílohu ě. l
programu. Týo dokumený jsou pľo příjemce zźwazné, včetně dodatků k pľogľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kr-
karlovaľsky.c/dotace/Stranky/dotaceKI(/prispevky-socialni/soc-prispevk}'.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními pľostředky řídit.
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2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, źe żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství a bezqýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně zétvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zttkona ě. 500/2004 Sb.' správní ŕád, ve znění pozdéjších předpisů
a zákona č). 89lŻ0lŻ Sb., oběanský zćlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v ľegistru smluv
na ztkladé zttkona ě. 340/Ż015 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registľu smluv)' ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve čýřech stejnopisech, z nichž' jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichż jeden obdrží příjemce, třiposkýovatel ajeden zŕizovate|.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zttkladě zźtkona č).340lŻ015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźlhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
S ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kľaje
usnesením č)' ZK 17102/19 ze dne Ż8'2.2019 '

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

l', h'uĺqKarlovy Vary dne
1v ,4, 1, 1 4 

^

. . .' . . .Ĺ.Ĺ't.( !'L./'. .. .... dne ."Ý. .'!. :N.i:' l
Sprńvr d*y.onĺ.! r mdĺ

příspiloĺú ol

' Pasýřská 4,350 
IC: 70887985 . tel :

...'.vílľ.w,sa3
příjemce

.t.' r,

Za správnost

919 Podpĺs:





specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskŕnutĺ dotace z rozpoětu Karlovarského kĘe na zajištění sociálnich sluŽeb V roce 201 9, evidenční číslo KK00383/201 9

70447945lČo:
srláVá 7díáVÔtních á sociálnĺch sll])eb Ćheb íŚ ávk vá r áni7á.ePlllemce:

1. speciÍikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019-
31.12.2020

65,00%oblożnost'15L żkaKaÍlovarsk kÍaj
osoby s mentálnĺm

postiŽenlm

osoby s zdravotnlm
postiŽenĺm a
chronick m

onemocněnim

pobytová

Oomov pro osoby se
zdravotnĺm postiźenĺm,

t donnĺ a dennĺ stacioná

',lvlája"

6456188
domovy pro osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

1.1.2019-
31.'12.2020

10UŽivatelé3,08
Úvazky

pracoVnĺk v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby s mentálnim
postiżenim, včetně
osob s poruchou

autistického spsktra

osoby se zdravotnĺm
postiŽenĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantni

Domov pro osoby se
zdravotnĺm postiženim'

t dennĺ a denni stacioná

''Mája"

3382932dennĺ stacioná e

1.1.2019-
31.12.2020

106l_Jźivatelétr,0
Úvazky

pracovnĺkl] v
p ĺmé péči

Karlovarsk kmj

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm' osoby

s duševnĺm
onsmocněnĺm

ambulantnĺ' teÍénni5740462pečovatelská sluŽba

1.1.2019-
31j2202096tJŽiVatelé2,19

Úvazky
pÍa@vník v
p imé péri

Karlovarsk kÉj

osoby sociálně
vyloućené bez

determinujlcího vliVu
zdrevotnlho stavu či

véku

ambulantnĺ
Nĺzkoprahové za ĺzenĺ pro

děti a mládet ''Pohoda''
6398000

nlzkoprahová zaŕĺzeni pro
déti a mládeż

1.1.2019-
31.12.2020

4AUżivatelé2,9
Úvazky

pra@vnikitv
p ĺmé péti

KaÍlovarsk kÉjosoby s mentálnim
postiż ním

osoby se zdravotnĺm
postiżenim a
chronick m

onemocněnĺm

Raná péč6 Krl)ček8353234raná péće

Drlśl BpaclÍlkrco 3lużby v navazn6ll n.
st nownÓ poŁđlvky n. ä..zgnl

soclálnĺ 3lužby do .ÍtÖ .oclalnlch .lužeb

Dob. tNłnĺ
povr 

'nĺod-doMln. hodnotr
Dlnánl

Náz vMln. hodnota
olnänĺNázgv

Úamnl
plirobnoí

.oclalnl rlužby

Uparsnanl cllovl
rkuplny

PÍloÍftnĺ oblÚt
(dle SPRSSI

Fom
po.MovanĺNĺzgv 3oclllnl 3lužbyldontlílklto]Druh selálnl llużby

lndlkato.2lndlkltor í
0odnotka klprclty)

0,00726 560.001 089 840,001 816 400,00
osoby s mentálnim

postiŽením

osoby s zdÉVotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

onemocněnim

ambulantni' terénníRaná péče Kr ček8353234raná péće

Nelnwstlěnl dotrca 2
2. splátłr (/t0 %}í. tplátk! (60%l

z toho mln. na
platy, mudy a

nav lsnl
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nlzkoprahová za ĺzenĺ pro
6396000

děti a mládeż
Nlzkoprahové zä ĺzenl pro

dětj a mládeź,'Pohoda''

osoby sociálné
vyloučené bez

dgterminujĺcĺho Vlivu
zdravotního stavu ěi

věku

717 420.OO 478280,OO 0,00
ambulantnĺ 1 195 700,00

domovy pro osoby se
zdÉvotnlm postiženim

8456188 pobytová

Domov prc osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm,

t dennĺ a d nnĺ stacioná

''Mája'

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

on6mocnénlm

3 '127 400,00osoby s mentálnlm
postiżenim

'I 876 440,00 I 250 960,00 0,00

3382932dénnl stacioná e

Domov pro osoby sg
zdmvotnĺm postiženĺm,

t denni a dennĺ stacioná
,'Mája''

chronick m
onemocněnĺm

osoby 36 zdmvotnlm
postiŽenĺm a

ambulantni

osoby s mentálnlm
postiŽenĺm, věetně
osob s Poruchou

aulistického speKE

1 817 300,00 I 090 380,00 726920,OO 0,00

peěovatelská slużbg PeČovat6lská slużba5740862

senioli, osoby s
zdravotnĺm postiżenĺm

a chronick m
on mocněnlm, osoby

s dušgvnlm
onemocněnim

ambulsnlnĺ, tgrénnĺ 3 847 400,00 2 308 440,00 'ĺ 538 960'00 0,00
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