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o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavíľá męzl:

Karlovaľský kľaj

Sídlo:
Ztryodní 353/88' 360 06 Kar|ovy Vary
lČo:
7089l 168
DIČ:
CZ7o891168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní
ka
Císlo účtu:
Bankovní spojení Komerčníbanka, a.s', pobočka Karlovy
Císlo účtu:

Vary

(dále jen,,poskýovatel"
a

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o'p.s.

Sídlo:
schránkďemail:

datová

IČo:

Právní forma:
Registrace ve veřejném

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

rejstříku:

Skalníkova 5l9l11a,353 0l Mariánské Lázné
cedes@jlx.info
7og57l4Ż
obecně prospěšná spoleěnost
KrajsĘ soud v Plzni' o 281
Bc. Lenka Špaěková, ředitelka

chodní

(dále jen,,příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,' 12912000 Sb.' o kľajích (kľajské zŕízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen
o krajích"), zákonem č. l08/2006 Sb', o sociálních službách' ve znění pozdějších předpisů
',zákon
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. Ż5012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních ľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoqých pľavidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančníchpľostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
',program")
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
článek II.
Pověření

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskýování sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,'pověření"), představuje spoleěný akt, jímŽje příjemce pověřen poskýováním sluŽeb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. 201Ż121 EU) ze dne
l o pouŽití čl. 106 odst' 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podpoľu
ve formě vyrovnávací platby za ztyazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.
20. prosince 20l

1/9

Ż. Příjemce je pověřen

k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále jen

,,služby").

Výše dotace a její úč"L::ix:lľłu
-u být dosaženo účelu

1.

Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžníprostředky, kteľéjsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelověuľčenáneinvestiční dotace zľozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ lOla zákona o
dotace l") ve výši: 636 000,00 Kě (slovy: šest set
sociálních sluŽbách (dále jen
',neinvestiční
třicet šest tisíc korun ěeských)'
o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace 2") ve ýši: 0,00 Kč (slovy nula koľun

česĘch).
Neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou ztiohy s povinností následného vyúětování' Konkrétní specifikace služeb a rozpis qýše
dotace najednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy'

Ż. Dotace je urěena

na financování běżných ýdajů souvisejícíchs poskytováním základních druhů
a forem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliqých druhů
a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | dile 2 až' 4
sociálních služeb; jejich

ýčet

zákona o soc iálních službách.

3.

Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od

1 .1

.20 l 9 do

3l .lŻ.Ż0ll9

čHnek IV.
Způsob pos)ĺytnutídotace

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
bankovní úěet uvedený v zźthlavi
formou bezhotovostního převodu z úětu č).
specifický symbol 6024,
52Ż1089368'
symbol
variabilní
l3
305,
smlouvy' pod účeloqýmznakem
následovně:
rozpočtu
ve
státním
a to v souladu s případnými regulačnímiopatřeními
o 1. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. sp|átka ve \.ýši 40 % poskytnuté neinvestičnídotace l bude uvolněna nejpozději
_
do 3b kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3
MPSV státního ľozpočtuna rok Ż0|9 na bankovní účetposkýovatele.
odeslání neinvestičnídotace 1 ve ýši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále

j"ń,,dótu"" MPSV") vśouladu sustanovením $ 10la zźlkona o sociálních službách nazźlkladě
iozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní
účetposkytovatelé' Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiění

dotace 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiění dotacę 7, v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
věcí ČR,o čemžbude příjemce písemně informován do 15
úinisterswem práôe u
'o"iální"h
pracovních dnđode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech' které objektivně bľání
poskytnutí neinvestiění dotace l příjemci výše sjednaným způsobem.

2.

Peněžníprostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorŁově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z úětu
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol
č
5Ż21089368' specifický symbol 6024.
Żl9

3.

Peněžní prostředky ve výši neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu.

Clánek V.
Závazné kvantitativní indikátory posĘtování služby
Zźnazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko služby, kjehož zajištěníse příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoĘ plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze ě. l smlouvy je povaŹováno za
nadměľné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíżęviz Příručkapľo žadatele a příjemce (dále jen

,,příľuěka"), která tvoří přílohu ě.

l

progľamu.

článek vl.
Základní povin nosti p ffj emce

1.

Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo tzickým
osobám' pokud nejde o úhrady spojené s poskýováním sluŽby, na kterou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžníchpľostředků v souladu s účelem,na
kteý byly poskytnuý (blíżeviz článek VI odst' l progľamu).

2.

Příjemce

je povinen pouŽít dotaci ýhradně

k účeluuvedenému v článku III. odst.

2

smlouvy

a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované naűzemí poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele. Peněžní prostředky z dotace lze č,erpat pouze na náklady (vy4aje)

časově a věcně související s obdobím, na kteľése dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużítna úhradu nákladů (yýdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 progľamu. Dotaci
ne|ze poużítna zajištění fakultativních činností($ 35 odst. 4 zźlkonao sociálních sluŽbách).

3.
4.

Příjemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením
vyplývajícíz pověření'

a plnit

povinnosti

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdrŽel dotaci od poskytovatele' a

to na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny,na propagačních, informačníchmateriálech'
pokud je vydává kę sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejícíchse sluŽbou prezentovat

poskýovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konferencích' Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat pľojekt Kaľlovarského kľaje ,,Živy kľaj", a to viditelným umístěnímlóga
projektu na propagačníchmateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí

na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr_karlovaľsky.cz

a

www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskytovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźtvěreč,nézprétvy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam' fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech
(pľavidla pro užitíloga poskytovatele viz wlvw.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovaľský kľaj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga pľojektu ,,Żirý kraj" (viz www.zivykraj .cz).

5.

Příjemce je povinen infoľmovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své ěinnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální karty
sociálních sluŽeb jsou ke staženína weboqých stránkách www.krkarlovarsky.czldotace/Stľanky/dotaceEU/oP-l ids-zdroje/IP kpss.aspx.
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6.

Sb'' o űěetnictví' ve znění

se zákonemé' 56311991
Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu
úěinnými
a dalšímisouvisejícími platnými a
pozdějších předpisů (dále jen ,,raton o ĺe"inicwľ';
tento zákon

ale { t odst. 2 zákoia o účetnictví
právními předpisy. JestliŽe ,"-':u příj;";
se zákonem o úěętnictvía dalšími
nevztahuje, zavazujese tento prĺi".".li.iřr"iňr.i*iu 'ouluau je povinen vést v účetnictvístavy
Příjemce
souvisejícímiplatnými a úěinnými.p'ililipř'ap1'1''
áluńĺ a.iinych iu'íu, nákladů a výnosů průkazně'
a pohyby majetku a jiných ýiv; zlv7zĹď"J.i"c
od nákladů
,ruzuc (identiťlkátóru'sluiby;, řádně oddělenou
s prokazatelnou uurĹou ke konkľétnĺ
(např' dle
sňzbami ěi ostatnícń ěinností příjemce
jinými
s
spojených
qýnosů
a
.ľ"jál;ili
po"lnno', odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
zakäzkového ěi analýického etencnĺi.
pouz: na jednotlivé po1oŽky související
jednotlivé poloŽky související se síužbou,nikoli
doäcí2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
r
s poskýnutou neinvestiční đotací "_".i*é'tiění
podílu
J; nenua'i sluŽby załrľnu';ĺve ýši odpovídající
hospodářských ěinností příjemce .:
schopen doložit'
r,rřáiu]metodiLy;, Řteré -ušĺbý pŕíjemc-e.
stanovenému podle prokazatelneľ,o
(statutární
příjemce
odpovědnou-o'ôbou
Metodika musí bý zpracovtnapĺ..ä"c-"'':Ärr;í;;;'
musí bý
službou
opeľace související s po;kýoyanou
orgán, popř. jím iověřená o.9Pu): Učetní
úěetních
zvláštních
(v analyt"ickém ěleńění' ve
úětovány oddclerě-oJ ostatních "ktJň;'íi';ńe
ostatních
od
'ů'i oiń'"
prokźnat o'dděleně
střediscích, zakźnkách apod.) tĺ., abv
"hop"n
výši nákladů a výnosů
zejméia
"ólkouou
hospodářský"ł, einná.tĺ !i jiný.ľ, ,o.íerní.r''.luz"u qýhradně
s každou jednotlivou sluŽbou a
(ýsledek ľ'o.pfiui"nĺ) za kalěndárnĺ-.or. ,ouuisejících
které byly
ĺe"tňĺevideńce schopen vyělenit náklady'
-z
zároveí, uay vy:ĺłurĺíluacoddcleně veáenJ
úěetnictví
v
zápis
neĺnvestiĺnídotace z. kazđýriěetní
hrazeny n"in*ĺJni Jotace 1 nebo
záznamem'
'
prĺj"'nĹ. musí bý podloŽen průkazným účetním
o náklad hrazený
oznaéittak, aby bylo zřejmé'że sejedná
záznamy
účetní
je
povinen
Příjemce
7.
uvést výši
dotacó Ż' a nä úč'etníchzáznamech
neinve'stiční
z
nebo
l
dotace
neinvestiění
z
dotace 1 nebo z neinvestiění đotace2'
ěerpaných p"nczni"ł, pľostředků, n.inu".tiĺní

8.Příjemcejepovinenvéstevidencikvalitativníchakvantitativníchindikátorů,kteréjsou
Příjemce je
S;;il "nitoringu je přílohou č' 3 Progľamu'
specifikovány v Systému mo.,itoľingu.
a vykazovat
evidenc] vesŕerycn potřeb uživatelů
povinen rjisľouui'u"rr."ré potřeby "zi"",Ĺiĺ, "est
kaĘ
a to ve struktuře podle Regionální
potřeby uzivatel]i.r"'Ĺy.ŕ,".e .äprí-.i"i"Jnotlivá ťlĘ
indikátorů v elektľonické podobě, konkľétní
sociální sluŽby. Příjemce je povin#uĚrt "uia"nci prĺjemce. Poskytovatel je opľávněn vymat
j.'; kúĘ;ienci
způsob vedenĺ-"uio"n"" ińaií<ĺtoľti
jsou poskytovány
Loýtolĺu u p.iiběhu období, na kteľé
příjemce r. pr"aioz"ní evidence inĺiŕło.n
a
Sou'hrnné konečnéhodnoty kvantitativních
peněžníprostředky, po.pŤ. i po .i.ir" "r.ončení'
sociální
u Závéreénézprávé o poskytování
kvalitativnĺch indikátorů je příjemce;*il"" wk?'ľ
a
hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné
,praru,i|''iiiará"e
jen
(dále
,,ztwěreénźl
služby
ověřitelné kontrolou

g.

kľaje (dále
sociálních věcí Kľajskéhoúřadu Karlovarského
Příjemce je povinen předloŹit 999:.u
(dále jen
poskyto;ání sluŽby za 1' pololeti Ż019
jen ',odbor .ociemĺcľ, věcí',) prĺucznou"rp;il;
a to v te1mín"1 do l0' 7 ' Ż019 '
uveden-ein v přílôze 9. 3 -programu,
formuláři
zprtxa,,)na
,,pľůběžná
průběŹnézprźtvy je

,tuzuu zvlášť. Zp'ĺsob předloŽení
PrůběŽná zprtxase zpľacová va za kaziáu
.*u"n ve vyhlášeníprogľamu na rok 2019'

10.PříjemcejepovinenpředloŹitodboĺusociálníchvécizávérečnouzprávunafoľmulářiuvedeném
Vpřipadě' kdy dojde kukoněení
rs.
vpříloze ě. 3 progľamu' a-to *ĺpo'äĚjiá"
-2..2020'
o zľušeníregistrace iluzby, případně k ukončení
poskýování sluŽbý na zttk|adě rozhoáŕutí
pr"atozi závEreěnou zprĺlvu do 15 praco::]:l.*:
smlouvy dle článku IX', je příjemce ń;;;"
se Zpracovava
od ůkoněenísmlouw' Zźlvěreěná zpráva
od ukončeníposkytování sluŽby, přípaáně
programu
závěreěné zprtxyje stanoven ve vyhlášení
zakażdouslužbumlášť.Způsob pr"ĺrozánĺ
nepřesné'
_Jĺüo. bude. neĺplňá' údu;' v ní' u.vedené
na rok 2019. V případě, Źe zénéreč,ilá'-;p;i""
záľoveň
sociálních'věci příjómce telefonicky a
nesrozumitelné či nedůvěryhodné,vyie
výmé'
;;;ér"é"érpľávy ve lhůtě stanovené v elektronické
elektronicky ľ oart._*cní nĹdostatků
419

11. Součásti závěreěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestičnídotace 2
poskytnuqých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se ľozumípřehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestičnídotace 2.

je povinen na

Žádost odboru sociálních věcí před|oŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální sluŽby, na kterou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyŽttdtní předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy účetnízźxěrky, a vč. přílohy účetnízźxěrky'

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních

věcí nebo na Žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě urěęné odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČRpoŽadované doplňující informace či dalšídokumený
související s poskytovanou sluŽbou.

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajícho příjemci:
o v nźzvu příjemce,

o
o
o

o
o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve sloŽení statutárního orgánu,

v bankovním spojení,

změny v ľozhodnutí o registraci sluŽby,
ukončeníposkytování služby na základě rozhodnutí o zrušeníregistrace sluŽby,

záłnik poskýovatele služby'
a to nejpozději do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce

je povinen doloŽit

změny relevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášené změny eviduje a polze v případě, že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, věetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreěné zprávy ridaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdľojů.Přílohou zźpěreč,nézpľávy jsou kopie právních aktů, nazátkladě kteých
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva či jiný právní akt).
16. Nevyěerpané peněŽní prostředky zdotace

je

příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu

stanoveném pro předložení zéryěręč,nézprtxy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na úěet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľeěné zprávy), a
to následovně:

o

nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na účetč
účeloýznak 13 305,
variabilní symbol 5221089368' specifický symbol 6024,
. nevyčeľpanouěást nęinvestičnídotace Ż na űěet č
vaľiabilní
symbol 5221089368' specifický symbol 6024.
Současně s vľácením nevyčerpaných peněžníchprostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpanépeněžníprostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatęlę uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k ľozpočtuposkýovatele.
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17. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
způsoberrruvedeným vělánku VI. odst. l6 smlouvy' jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněžní
piostředky poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví' Současně s vľácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pří|oze ě. 4a programu.
18. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadměľnévyrovnání se považuje:

o

o

nezajistĺ-li příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjernce stanovené minimální hodnoý plnění ztlvazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. l smlouvy,
výše kladného ľozdílumezi skuteěně dosaženými výnosy 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 poskytnuých peněžních prostředků ěi
jejich části b|íżeviz příruěka, kteľá tvoří přílohu ě. 1 programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat vęškerédokumenĘ a účetnízáznamy související
s pôskytováním služby dle smlouvy a pľokazujícíčerpánípeněŽních prostředků na poskýování

sluzuy po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly při
vymtthání za_držených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
näbo dobytnost 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 zánik, tľansformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem' změnu
statutáľního orgánu příjemce'
21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
presly na- nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
żrušeníprávnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst' 10 a l 1 tohoto ělánku' a to ke dni likvidace.

2Ż. PÍíjemce je povinen hradit náklady,' kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteľý je uveden v záh|avi smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu,neŽ z ilétu příjemce,
ktenyJe uveden v zéthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nĺtiaáĺbyly peněŽní prostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní ličet,
ze kteréhô býla ĺhľadanákladů uskuteěněna' Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními úěty'

článek VII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/200l Sb.'
o finanění kóntľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontľole), ve
zněni pozdéjšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż5512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichź byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajícíchze smlouYY, a
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2.

Příjemce

v průběhu poskytování služby i po skončeníúěinnosti smlouvy vytvářet
kontľoly a umožnit kontrolu čerpánía vyuŹití dotace, kontrolu průběhu
provádění
poámínky k
plnění
ľozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
boskytování iluzuy a

je povinen
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zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskýována. Příjemce je povinen umožnit výkon

kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným

k provádění kontroly' Příjemce je povinen předloŽit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádání k nah|édnutíveškeľéúčetnízáznamy vztahující se k službě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skutečností(dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních ličetních
záznami, vč. podkladů.

3.

Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrŽování podmínek, za nichż byla dotace poskytnuta,
kontľoly rozsahu a pľůběhuposkytování služby požadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci pľokazujícíprůběh poskýování sluŽby uživatelům sluŽby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelůslužby, zejména zźvnamy o potřebách uŽivate|ri,
individuální p|źny, záznamy o pľůběhu poskytování sluŽby' smlouvy o poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemnéformě), vybraného vzorku uživatelů služby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontroly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získźníči ověření informací o pľůběhu poskytování sluŽby.

4.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinfoľmace, případně
doložit dalšídokumený, souvisejícís plněním ričelu poskytnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen poskýnout součinnost při
nebo Ministerstva pľáce a sociálních věcí ČR.

6.

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření' která mu byla uloŽenanazákladé prováděných
kontrol, a to v poŽadovaném termínu' roz5ahu a kvalitě' a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

ýkonu kontrolní činnosti ze

stľany poskýovatele

článek VIII.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aź9, 12
aż l5, 19 ažŻŻ,popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vypl;ývajícíze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kź.zně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpoětových
pravidlech územníchrozpoětů v důsledku porušení méně zźlvaźnépovinnosti' Příjemce je v tomto
případě povinen pľovéstodvod za ménézé*aŹnéporušení ľozpočtovékázně ve výši 1,5 %
poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do ľozpoětu poskýovatele.

Ż. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dleělánku

VI. odst. 76,77, 18,
považuje se toto jednání za zadrżení peněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zźkona o
rozpočtoých pľavidlech územníchľozpočtů.Přijemce je v tomto případě povinen provést
vsouladu sustanovením $ Ż2 zćlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za
poľušenírozpočtovékázně ve výśizadrŹenÝch peněžníchprostředků do ľozpočtu poskytovatele.

3.

Jęstliže příjemce nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, 11 použitípeněŽních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. 7,2, popŕ. pouŽije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) vľozporu s ustanovením článku VI. odst. 1, 2 smlouvy, povaŽují se
Đ/to
prostředky (případně jejich č,ést)za prostředky neopľávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 2Ż zítkona o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtu

7/9

odvod za porušení rozpočtovékázně ve výši neopľávněně použiých peněžních pľostředků do
ľozpočtuposkýovatele'

4.

Veškeréplatby jako důsledky porušenípovinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
vedený u Komeľčníbanky, a.s.,
pobočka Kaľlovy Vary.

5.

Poľušeníľozpočtovékź.znémůŽe b;it důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sělánkem VI. odst. 10,
důvodęm pro neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

1l

můžebý

čtáneľIx.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit na zák|adě písemné dohody smluvních stľan nebo ýpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná béźetl. dnem následujícím po dni doruěení
qýpovědi dľuhésmluvní stľaně' V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doruěena
5. dnem odjejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle

ýše uvedených odstavců tohoto

ělánku příjemce provede

finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst' l0 a l
ukončenísmlouvy.

4. Ve

l

smlouvy, a to ke dni

výpovědní lhůtě můžeposkýovatel pozastavit poskyování peněŽních prostředků
l.

z neinvestičnídotace 1 dle článku IV. odst.

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1.

Pravidla a podmínky pro poskynutí, čeľpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestičnídotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příručce,která tvoří přílohu ě. l

progľamu. Týo dokumenĘ jsou pro přijemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách k aj e htto://rvww.krkarlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevky.aspx'
Příjemce
prohlašuje' Že se seznámil s pľogľamem a příručkoua bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžnímiprostředky řídit.

2.

Smluvní strany souhlasně prohlašují'źe żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak' řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními ztlkona č). 500lŻ004 Sb., správní ŕád, ve znění pozdějších předpisů
a zttkona ě. 89/20lŻ Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
zźtkona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv'
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zźlkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech , z nichŹ jeden obdržípříjemce a tři poskýovatel.

na základě
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případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichž jeden obdržípříjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

V

5.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě ztlkona č,.340ĺ2015
Sb.' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zźlkon o ľegistľusmluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskytovatel, oznámení o
uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźthlavísmlouvy.

6. o

poskytnutí peněžních pľostředků a uzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zttkona o kľajích Zastupitelsĺo Kaľlovarského kľaje
usnesením ě. ZK 17102/19 ze dneŻ8.2.Ż019'
s

Přílohy:
l

'

Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne

/-/rá" .fu.

2'1,\.ulq

//

M
pr

on"

/Z../,..(?

tí

cEruTE-i 1i'1 i,

:, l.,;,.'.

rv.öl]:.ijl-:;_. '

,c,,.,3'.'Ťi,;i:'';.,

í1 1.i

j;itłł,ľ

Za správnost:

Podpis:
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stUŽEB

:).) .-r-p.s.

Stěpankova

Elišką

specifikacé služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
P lĺ.mcc:

'

l

na zajĺštěnísociálních SluŽeb V roce 2o19, evidenční čísloKKoo353/2o19

Lázně

Éo:
1

kąe

70957142

Specifikace služeb

Druh

loclalnl3lużby

odborné sociálnĺ
poradenstvĺ

n.ntnkatoľ

498't338

Narcv

Forma
loclllnl .lużby po.ryłoYlnl

centrum dennicn slużeb dennĺ stacioná

PÍloltnl obl.tt
(dlc SPRSS,

upŕ.lněnl cllová
'ľuplny

Územnĺ

hdlkator

p0tobnort
roclálnl dużby

a chronick m
onemocn nĺm, osoby

krp.clty)

Nĺzov

senio i' osoby sé
zdravotnĺm postiŽenĺm
ambulantnĺ

í

0cdnotkr

Mln, hodnott

olněnĺ

lndlkłtor 2

Nlzov

Dobt tÍvánĺ
pově onl

plněnĺ

Úvazky

pracovnik v

Karlovarsk kÉ'i

p ĺmépéči

s duśevním

0,67

UŽivatelé

1,92

UŽivatelé

od-do

Mln. hodnotr

315

Dalaĺ gPccmklca slużby v navlznostl
na lttnovené poädrvky nr uahzrnĺ
.oclálnl 8lużby do 3ltl roclalnlch

8lužéb

1.'t.2019 -

31j22020

onemocněnĺm

denní stacionáŕe

6619024

centrum dennĺch sluż6b

_

dennĺ stacioná

ambulantnĺ

senio i, osoby se
zdÍavotním postjtenĺm
a

chíonick m

onemocněnim

senio i, osoby sjin m
neż mentálním
postiżenĺm

Úvazky

Karlovarsk kraj

pÍacovníkť]v
p ĺmépéěi

1.1.20't9 31.12.2020

2. Rozpis poskytnuté dotace

Druh

loclalnl3luźby

ldentlílkator

odbomé sociálnĺ
poradenství

4981338

denní stacionáŕe

6619024

Na'.v soclalnĺ tlużby

centrum dennĺch slużeb
dennĺ stacioná

centrum dennich sluŽeb
dennĺ stacioná

FoÍma

po.Morŕnl

łloĺítnĺobl[t
(dL SPRSS)

Nélnv$tlčnl dđlcoí
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