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Evidenční číslo: KK00349 l20I9

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kĺaje na zajištění sociálních služeb v roce Ż019 (dźie

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zźyodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
ĺČo: 7089l 168
DIČ: CZ708g1168
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: ka
Číslo účtu: 
Bankovní spojení Komeľční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

LI
L:-
ł;ł.
Ą'/

a

AMICA CENTRUM s.r.o.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dá|e jen 

',příjemce")

Na Vyhlídce 1854ĺ20,350 02 Cheb
tcwmab9
|8Ż33392
spoleěnost s ručením omezeným
Kľajský soud v Plzni, C 576
Ing. Milan Mikuš, jednatel
Komerční banka, a.s.

článet l.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem é. 129ĺ2000 Sb., o kajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisri (dále
jen ,,zákon o kĺajích"), zákonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zźlkon o sociálních službách"), zákonem č,. Ż50lŻ000 Sb', o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětoých pravidlech
územních ľozpočtů") a v souladu s Progľamem pro poskyování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,'progľam") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímźje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č. 201'2/2l EU) ze dne
20. prosince 20l1 o použití čl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené uľěiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského záj mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen
,'sluŽby")'

Clánek fII.
Výše dotace a její účel, doba, v niź, má, být dosaženo účelu

1. Příjemci Se Vľoce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní pľostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen 
',neinvestiění 

dotace l") ve výši:5 571 500,00 Kč (slovy: pět
milionů pět set sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých),

o űčelově urěená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace Ż") ve výśi: Ż5 000,00 Kč (slovy dvacet pět
tisíc koľun českých).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskyovány
formou zźúohy s povinností následného vyűětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v pŕíloze č. l smlouvy.

2. Dotace je určena na financování béŽných ýdajů souvisejících s poskytováním základních dľuhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliv'ých druhů
sociálních sluŽeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4
zźlkona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 1.l.20l9 do 31.lŻ.2o|9

článeľ ľv.
Způsob pgskytnutí dotace

1. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění' dotace 1 budou příjemci poskytnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č na bankovní úěet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod ričeloqým znakem l3 305, vaľiabilní symbol 52l3089368, specifický symbol 6931,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV Státního ľozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o Ż. 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 rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen 

',dotace 
MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zákona o sociálních sluŽbách nazákladě

rozhodnutí o poskýnutí dotacę z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiění dotacę l,v ntxaznosti na změnu
výše a teľmínů qýplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15

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

Ż. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zitótu
č na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol
52 l3089368, specifický symbol 693 1.
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění 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 úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu
poskýovatele. ZřizovaÍel poukáŽe peněŽní prostředky na účet příjemce bezzbyteč,ného odkladu.

článek V.
Záv azné kva ntĺtativní indi káto ry pos Ętování služby

Závazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko služby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č' l smlouvy je povatováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání b|íże viz Příručka pro žadatele a příjemce (dále jen

,,příľučka"), kteľá tvoří přílohu ě. l progľamu.

čHnek VI.
ZákJadní povinnosti přĺj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních pľostředků v souladu s ličelem, na
kteý byly poskýnuty (blíże viz článek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst' 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (vydajů) na zajištění sluŽby poskýované na űzemí poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele. Peněžní prostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období'
Dotaci ne|ze pouŹít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 progľamu. 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 webových stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagaěních, infoľmačních matęriálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích' Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat pĄekt Karlovarského kraje ,,Živy kraj"' a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v ľámci Zźryěreč,né zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam' fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních mateľiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovaľský kľaj _
Poskytování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Żiý kraj* (viz www.zivykľaj .cz).

5. Příjemce je povinen infoľmovat srozumitelným způsobem veřejnost a zźĄemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľty
sociálních služeb jsou ke stažení na webových stránkách www.kľ-
karlovaľsky.czJdotace/Stran ky/dotace E U/o P- l id s-zdroj e/I P-kpss.aspx.
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6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č,. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o űčetnicwí") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o űčetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést ričetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakźzkového 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 neinvestiění dotací 2' Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí b;it příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí byt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutárnĺ
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskytovanou službou musí b1ýt

účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění' vę zvláštních riěetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveťl, aby byl nazálk|adě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2. Każdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním ztĺznamem'

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

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č. 3 programu. Příjemce je
povinen zjištbvat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů sluŽby, které naplňuje jednotlivá služba, a to ve stľuktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce' Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na kteľé jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoty kvantitativních a

kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Ztxérećné zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,zttvéreěná zprźwa"). Yykázané hodnoĘ indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních věcí KĄského úřadu Kaľlovaľského kraje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za l ' pololetí 2019 (dále jen

,,prtlbéżnázpráva") na formulářiuvedeném v příloze č. 3 pľogľamu, a to v termínu do l0. 7.2019.
Pľůběžná zprtna se zpracováväzakaŽdou službu rvláśť. Způsob předloŽení průběŽné zprźxy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí zźxěľeěnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze č.3 progľamu' a to nejpozději do 15. 2' Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování služby na zétkladě rozhodnutí o zľušení registrace služby, případně k ukoněení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předloŽit závěrečnou zprávu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy' Zźnéreč,ná, zprttva se zpracovává
za kaidou sluŽbu m|áśť. Způsob předložení zźyěreéné zprávy je stanoven ve vyhlášení progľamu
na rok Ż0l9. v případě, że závěreč,ná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstľanění nedostatků závěreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě.
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11. Součástí zźněreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby' Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných
nákladech a qýnosech vaahujících se ke sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, kteľé.vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií űčetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy ŕrěetní zźxěrky, a vč. přílohy účetní zźxěrky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociáIních věcí nebo na Žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odborem sociá|ních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumenty
související s poskytovanou s|uŽbou.

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. zmény 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 statutiĺrního oľgánu,
o v bankovním spojení,

o Změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukoněení poskytování sluŽby naztkladě rozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby,
o zánik posĘrtovatele služby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dqe, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny relevantními doklady' odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a poĺZe v případě' že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľučeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźryěreč,né zpľávy jsou kopie právních aktů, nazák|adě kteďch
byla finanční podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný pľávní akt).

16. Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zźpěreč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele (vrácené peněŽní prostředky musí b;ýt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední dęn termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zpréxy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na úěet č  účelový znak13 305,
variabilní symbol 5Ż13089368' specifický symbol 693l,

o nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et é  variabilní
symbol 52l3089368, specifický symbol 693 l .

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v zźlh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní pľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních véci avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

18. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadmémé vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze č' 1 smlouvy' tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění záxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

. výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vznik|ými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po
odeětení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání' ke způsobu a termínu vrácení poskýnuých peněžních prostředků či
jejich části b|íže viz příručka, která tvoří přílohu ě. l programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumený a úěetní ztvnamy 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
prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změntrch, kteľé by mohly při
vymáhání zadrżených nebo neopľávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zĺnik, transfoľmaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního oľgánu příj 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 finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a 1 1 tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

Ż2. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' kteľé uplatňuje z dotace, polze z bankovního úětu příjemce,
ktený je uveden v záh|aví smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu, neŽ zűětu příjemce,
kteý je uveden v zźth|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhľady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen do|ožit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskytovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě. 32012001 Sb.'
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v sou|adu se zákonem ě. Ż55lŻ0l2 Sb.' o kontrole (kontrolní řád), ve
znéní pozdéjších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodľŽení
podmínek, za nichź' byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pľůběhu poskytování služby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a vyuźití dotace, kontrolu průběhu
poskyování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit ýkon
kontľoly dle odst. l tohoto ělánku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyžádáni k nahlédnutí veškeľé účetní záznamy vztahující se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dá|e jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznami, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v ľámci kontľoly dodržování podmínek' za nichŹ byla dotace poskýnuta'
kontľoly rozsahu a pľůběhu poskytování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující pľůběh poskýování sluŽby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uživatelů sluŽby, zejména záznamy.o potřebách uživatelů,
individuální plány' záznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavftiny v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v rozsahu
stanoveném kontľolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskuteěnily v rámci kontľoly rozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získání čiověření 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 součinnost při qýkonu kontrolní ěinnosti ze stľany poskýovatele
nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, kteľá mu byla uloŽen a na zźtkladé pľováděných
kontrol, a to v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření ulóžil.

Článek VIII.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v článku VI' odst. 3 aź 9, 12
aŽ 15,19 až'22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové ké.zné ve smyslu ustanovení $ ŻŻ ztkona o ľozpočtoých
pravidlech územních ľozpočtů v důsledku porušení méné závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźlvażné porušení rozpočtové kázně ve výśi 1,5 oÁ

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dleělánku VI. odst. 16, 17,18,
považuje se toto jednání za zadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zálkona o
rozpočtoých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 ztlkona o ľozpoětových pľavidlech územních ľozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrżenÝch peněžních pľostředků do rozpočtu poskytovatele.

3. Jestliže příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst' 10, 1l pouŽití peněžních
prostředků v souladu s článkem VI' odst. l, Ż, popŕ. použije poskýnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) vrozporu sustanovením článku VI. odst. 1,2 smlouvy, považují se t5rto
prostředky (případně jejich část) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zálkona o ľozpoětoqých pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 2Ż zttkona o ľozpočtoqých pľavidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

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

5' P9ru9ení rozpočtové kttzně műźę bý důvodem, pro kteý nebude přijemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období' 

-

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s článkem VI
důvodem pľo neposkýnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

odst. l0, 11 může bý

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazélk\adě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí.

2' Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná aczet L dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhé smluvní stľaně' V případě pochybností se má za to, te r.ypovea! byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3' V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto článku přijemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně ál" článku VI. odst. 10 a 1l .rniourry, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit
z neinvęstiční dotace l dle ělánku IV. odst. 1.

poskytování peněžních pľostředků

článetX.
Zá,ľěrečná ustanovení

1. Pľavidla a podmínky pro poskýnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypoŕádánineinvestiční dotace la neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľuěce, která tvoří přílohu ě. l
pľogramu' Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje http://www.kr-

Příjemce
pľohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se j imi při hospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit.

k

2' Smluvní stľany souhlasně prohlašují, że žádný údaj v této smlouvě není považovánza obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všěch údajů obsažených v této smlouvě.

3' Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č)' 50012004 Śb', spľávní ŕád, v'e znění pozdějších předpisí
a zátkona ě. 89/Ż012 Sb., občanský zákoník, ve znění po'oc;sĺ"n předpisů.

4' Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluvna zéfrladě zákona č,' 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnoiti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákoń o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichž jedeń obdrŽí příjómce a tri pośkytoriatel.
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5.

V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichŽ jeden obdľŽí příjemce, tři poskýovate| a jeden zřizovatel.

Smluvní stľany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zźkladě zákona čz34)2ol5
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záhlavi smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 3ó písm. c) nebo d) ztlkona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kĺaje
usnesením ě. ZK 17l02l19 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:
1' Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne .
Żę, ś Ĺoę

Mg

h-,'$ý'ľ_..{"" ...'39..,.4. %4 s

I

pro

ÁLfiCÄ cEbnRLJM s.r.o.

Et 35o cŕż cľteb. Na Vyhlídcc 20

Za správnost:
,Sĺě1zínkovcí 

EIi,řko

Podpís
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l
Specifikace služeb a rozpis posktŕtnuté dotace
p íloha č' í Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kar|ovarského kąe na zajištění Sociálních slużeb v roce 2o19, evidenční číslo KKoo349/2o19

1A)3339)lÖo:

P ĺl.mco:

í. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31j2202065,00%obloŹnost33L żkaKarlovarsk krajsenio ipobytová

Domov pro seniory AlVllCA
CENTRUM s.r.o.

3059006domovy pro seniory

1.1.2019 -
31.',12.2020

65,00%obloźnost6L żkaKarlovarsk krajsenio ipobytová
Pobytové sociálnĺ slużby v
LDN AMICA CENTRUM

s.r.o.

98'15142

sociálnĺ slużby
poskytované ve

zdÍavotnick ch ze ĺzenĺch
l Žkové péč

Epccmlacc slużby v návsznortl
Úttnovon pożtd.vky nr ralrzonĺ

Dobr tŕYánl
pově onĺ
od-doilln. hodnotr

olnänĺ
Na2ľMln. hodnotr

olnění
Naz.v

Úzamnl
pÔ3obnost

3oclalnl íuźby

Upir.nanl cĺlova
Ekuplny

PÍĺo]ĺtnl obl.tt
(dL SPRSS'

Fonnr
po.ky'tovlnĺNaz.v rccLlnl llużbyldentnláto'Druh soclalnl tlulby hdlkátoÍ 2

lndlkatoÍ í (l.dnotkr
f!plcltyt

20 000,001 945 000,002 917 500,004 862 500,00senio ipobytová
Domov pro seniory AMICA

CENTRUM s.r.o.
3059006domovy pro seniory

5 000,00283 600,00425 400,OO709 000,00senio ipobytová
Pobytové sociálnĺ služby v
LDN AMICA CENTRUM

s_r.o.

9815142

sociální slużby
poskytované Ve

zdravotnick ch za ĺzeních
lťlżkové péče

2.3plátk! (lĺ0 %)í. lplłtk' (00%)
ztoho mln. nr
pl.ty, mzdy.

nav Ücnl
Cclkom

UpĘlněnl cĺlovÓ
3kuplny

PÍloÍltnĺ obl.í
(dl. SPRSS)

Fonnr
Po.lryrtovtnl

illz.Y loclllnl.ltÉbyĺ.lcntmkaloÍDruh loclalnl dużby


