
Evidenční číslo: KK00356l20|9

ar.

_: vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA- ,j o poskytnutí dotace zrozpoćtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních s|uŽeb V roce 201'9 (dtie
t] jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168
DIČ: CZ7o89l168
Zastoupený: Mgr' Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a's., poboěka Karlovy Vary
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel")

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad Ż046,356 0l Sokolov
datová schránkďemail: yyhv8pz
lČo: 28015819
Právní forma: obecně prospěšná spoleěnost
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Plzni, o l20
Zastoupený: Bc. Maldalena osiěková, ředitelka
Bankovní spojení: Komerění banka, a.s.
Císlo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

článeľ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č).lŻ9/2000 Sb., o kľajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zttkon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zźtkon o sociálních službách"), zákonem č,. 250/Ż000 Sb., o rozpoětových pľavidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,pľogram") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článet ĺ.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen

,,pověření"), představuje společný akt, jímżje příjemce pověřen posĘrtováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012lŻl EU) ze dne

20. prosince 20l l o použití ěl. 106 odst' 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podpoľu
ve foľmě vyrovnávací platby za zźryazek veřejné sluŽby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskyování sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě' 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby").

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

1. Příjemci Se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou souěástí

vyľovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve výši: 5 505 800,00 Kě (slovy: pět

milionů pět set pět tisíc osm Set korun českých)'
,. ričelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dlę ustanovení $ 105 zákona o

sociálních službách (dále jen ,'neinvestiění dotace Ż") ve výši: 557 600,00 Kč (slovy pět set

padesát sedm tisíc šest set korun českých).
Neińvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako 

',dotace") 
jsou poskytovány

formou zźiohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

2. Dotace je určena na financováníběŽných ýdajů souvisejících sposkytováním zźlkladních dľuhů

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých dľuhů

sociálních služeb; jejich výčet a chaľakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | díle Ż aż 4
zákona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí bfi dosaženo ve lhůtě od l ' l .20l9 do 3l .12.Ż019

čHnek IV.
Způsob pŃkytnutí dotace

1. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní úěet uvedený v ztth|avi

smlouvy, pod účeloqým znakem l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 6718,

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 rozpočtu na rok Ż0l9 na

bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 -
MPSV Státního ľozpočtu na rok 2019 nabankovní úěet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost

přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vecí ČR (dále
j"ň ,,dótu.. MPSV') v souladu s ustanovením $ l0la zálkona o sociálních službách na zt.kladě

iozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na ľok Ż0l9 na bankovní

účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši a termíny výplaty neinvestiění

dotace 1, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu

výše a termínů ýplat či procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli

Ministerswem práôe a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání

poskýnutí neinvestiění dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.

Ż. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově

do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ilětu

č na bankovní úěet uvedený v záhlavi smlouvy, vaľiabilní symbol

52Ż1089368, specifický symbol 67 1 8.
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3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 budou příjemci' kteným je
příspěvková organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněŽní prostředky na úěet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

článek V.
Záx azné kvantitativní inđilaíto ľy pos Ętován í služby

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko s|užby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźwazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální.hodnoty plnění je uvedeno vpříloze č' 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. Knadměrnému vyľovnáníbliże viz Příruěka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), kteľá tvoří přílohu č. l pľogramu.

Clánek VI.
Zálďadní povĺnnosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněžní prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám' pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskytnuý (blíże viz ělánek VI odst. 1 pľogramu)'

Ż. Příjemce je povinen pouŽít dotaci ýhľadně k úěelu uvedenému v článku III' odst. 2 sm|ouvy
a pouze na úhľadu nákladů (Údajů) na zajištění služby poskytované na űzemí poskýovate|e nebo
pro oběany posĘrtovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (ýdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 progľamu. Dotaci
nelze použít na zajištění faku|tativních ěinností ($ 35 odst' 4 zétkona 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 zÍízeny, na propagačních, informačních mateľiálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kľaje ,,Živy krai*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivvkrai.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźryěreč,né zprźny
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotogľafie' materiály apod.). Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-kaľlovarsky.cz odkaz Karlovaľský k aj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga pľojektu ,,Živy krai* (viz www.zivykraj .cz)'

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální sluŽby v ľozsahu ob|astí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních služeb jsou ke staŽeni na weboých stránkách www.kr-
karlovaľsky.czJdotacelStranky/dotaceEU/oP-l ids-zdroje/IP kpss.aspx.
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6. Příjemcejepovinenvéstúčetnicwívsouladusezákonemč:.563/199l Sb.,oúěetnictví,veznění
požac;sĺ"Ĺ pr"api.,i (dále jen ,,zákon o ričetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

pľávnimi piedpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zátkona o účetnictví tento zákon
nevĺahujé, zaiazuje se tento příjemce vést ričetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

souvisejícími platnými a Úlěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy

a pohyby majetku ajiných aktiv,závazků věetně dluhů ajiných pasív' nákladů avýnosů průkazně,

s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle

zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskytnutôu neinvestiční dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pľo více

ľlospoáársk;;ch činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu

stańovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), kteľé musí b;it příjemce schopen doloŽit.

Metodika musí b1it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

orgán, popř. jím pověřená osoba)' Účetní operace související s poskytovanou službou musí bý
úěiováńy odđěleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních

střediscich, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen proktvat odděleně od ostatních

hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů

(yýiledek hospodaření) zaka\endářní ľok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a

ziroveň, aby byl na zák\adé odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z ńeinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2. Kaźdý účetní zápis v űčetnictví

příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním zźnnamem'

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad hrazený

' n"inu"'iičńí dotu.. l nebo z neinvestiění dotace 2, a na účetních zźnnamech uvést ýši
čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátoľů, které jsou

spěcifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou č. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazovat
potřeby uŁivatelů sluŽby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
šociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkľétní

způsob vedení evidence indikátoľů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vymat
pií;"-." kpředložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány

p"noznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné koneěné hodnoý kvantitativních a

Lvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Zźlvéreěné zprźlvé o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,závéreěná zprźtva")' Yykázané hodnoty indikátoľů musí bý prokazatelné a

ověřitelné kontrolou.

g. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kaje (dále

jeń ''odbor sóciátníctr věcí'') průběžnou zprtĺvu o poskýování sluŽby za l. pololeti 2019 (dále jen

,,prtlbéżná zprávď') na formuláři uvedeném v příloze č. 3 programu, a to v termínu do l0. 7. Ż0l9.
piĺueznĺ zprtlva se zpracovává zakaŹdou službu mlášť. Způsob předloŽení průběŽné zprźwy je

stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí zétvěreénou zprávu na formuláři uvedeném

upřílo'" č. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15. 2.20Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
póskytování služby na zźlk|adě rozhodnutí o zrušení registľace služby, případně k ukončení

smlouvy dle ělánku IX.' je příjemce povinen předložit závěľeěnou zprźxu do l5 pracovních dnů

od ukoňčení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Závěręč,ná zpráva se zpracovává

zakaŹdou službu zv|áśť. Zprisob předloŽení zttvérećné zprźlvy je stanoven ve vyhlášení programu

na ľok ŻOlg. v případě, że zävěreéná zpráva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné, vyz},ĺe odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň

elektronicky k odstľanění nedostatků zálvéreéné zprźlvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýně.

t
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11. Součástí zźyěrećné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě' včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2'

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádání předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazü, kteľé woří povinné přílohy úěetní závérĘ, a vě. přílohy úěetní závérky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumenty
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 přijemce,
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,

o změnY v rozhodnutí o registraci služby,
o ukoněení poskytování služby nazźkladé rozhodnutí o zrušení registrace služby'
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dną kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne' kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu'

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zttvěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěreěné zprávy jsou kopie pľávních aktů, na základé kteých
byla finanění podpora přidělena (ľozhodnutí' smlouva či jiný právní akt).

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

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účet č účeloqý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űč,et č variabilní
symbol 5221089368, specifický symbol 67l 8.

Současně s vrácením nevyčeľpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avizo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu'
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Přijemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 sm|ouvy, jestliŽe odpadne úěei, na kteqýlsoupeněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se přijemce o této skuteěnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pŕíloze č' 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměľného vyrovnání. Zanadmémé vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn.' nesplnĹ|i
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

o ýše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou pô
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich části blíże viz příľuěka' která tvoří přílohu ě. l programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumený a účetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků ná poskytoŕĺnĺ
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení ka|endářního roku, na kteý býly ienězní
prostředky poskýnuý.

20. Přijemce je povinen pruběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŽených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pózici vcŕitäle
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mítza
následek přijemcův zźnik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příj emce.

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

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
ktery je uveden v záhlaví smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu, neŽ z űětu prĺi.."",
kteĘŕ je uveden v zźlh|aví smlouvy' je přípustná pouze V případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účei,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložii převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 32ol200l sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,' 255/20l2 Sb., o kontrole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontľolovat dodľžení
podmínek' za nichž' byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět'

2. Přijemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení úěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umožnit kontľolu čerpání a využití dotace, kontrolu pi,iuol'u
poskýování 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 záznamŮ o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor' kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku' poskytnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontľolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutí veškeré úěetní záznamy vztahující se k s|uŽbě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznamű, kteľé nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamü, vč. podkladů.

3. Poskýovatel je oprávněn v ľámcikontľoly dodľŽování podmínek, zanichŹbyla dotace poskytnuta,
kontroly rozsahu a průběhu posĘtování sluŽby požadovat předloŽení další evidence a dokladů'

. dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumęntaci prokazující průběh poskýování služby uživatelům sluŽby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě)' vybľaného vzorku uŽivatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontľoly uskuteěnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) zaűčelemziskání ěiověření infoľmací o průběhu poskýování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

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

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, kteľá mu byla uloženana zźlkladě pľováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

Clánek VItr.
Důsledky poľušení povĺnností příjemce

l. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vělánku VI. odst. 3 aź9,lŻ
aż 15, 19 aż'ŻŻ, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplýající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně závażné povinnosti' Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závaŹné porušení ľozpočtové kázně ve výši l,5 %o

poskytnuých peněžních prostředků dle sm|ouvy do rozpočtu poskýovatele'

2. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dle článku VI. odst. 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźlkona o
rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpoětových pľavidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázné ve výši zadrŹenÝch peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI. odst. l0, l1 použití peněžních
pľostředků v souladu s ělánkem VI. odst. l, 2, popř' použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) vrozpoľu sustanovením ělánku VI' odst. l,2 smlouvy, povażují se Ęrto
pľostředky (případně jejich část) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanoven ím $ 2Ż zákona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení rozpoětové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důs|edky poľušení povinností příjemce pľovede přijemce formou
bezhotovostního převodu na úěet č,ís| edený u Komerční banky, a.s',
pobočka Karlovy Vary.

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

6. Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. l0, l l můŽe bý
důvodem pľo neposkynutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běžet |. dnem následujícím po dni doruěení

ýpovědi druhé smluvní straně' V případě pochybností se má za to, że qýpověď byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 10 a l l smlouvy' a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskýování peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace l dle ělánku IV' odst. 1.

čHnekX.
Závérećná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, ěerpání' kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příruěce, která tvoří pří|ohu ě. l
pľogramu. Tyto dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kľ-
karlovarsky.cżdotacelStranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevky.aspx. Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s programem a příruěkou a budę se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

2. Sm|uvní strany souhlasně prohlašují, že żádný údaj v této smlouvě není povażován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva ěi zvláštní obecně zénazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźtkona ě. 500ĺ2004 Sb.' spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č:. 89lŻ0lŻ Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě ztlkona č,. 340lŻ0l5 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 čĘřech stejnopisech, z nichż' jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichž. jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovate|.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na zák|adě zákona č,.34012015

Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźthlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněŽních prostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zźtkona o kajích Zastupitelswo Karlovarského kľaje

usnesením č). ZK 17 l02l 19 zę dne 28.2.2019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

k (//łłY
dne J,ú J /0/Í

Kaľlovy Va 3 hłcl

M is

!,pr

Za správnost:

Šĺěpĺinkovĺi Eĺĺška
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Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019, evidenčnĺ číslo KK00356/20'l9

28015819Ěo:
oentrum sociálnĺch sluŽeb sokolov, o'p.s.P llomcc:

í. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31 122020298UżiVatelé14,01

Úvazky
pracovník v
p ímé péči

Karlovarsk kraj

senio i, osoby se
zdravotním postiŽením

a chrcnick m
onemocněnim, osoby

s duśevním
onemocněnĺm

teÍénníPačovatglská sluŽba31 36162peěovatelská slużba

Dalśĺ spcclíkrco slużby v návrzno3tl
nr iltnovon pożrdavky nl zt rzcnl

8oclĺlnl 3luźby do sít loclĺlnĺch
Eluźob

oob! tłvánl
povělgnl
od doMln. hodnota

ratNĺzavf,lln. hodnotr
olnánlNázcv

Úzcmnĺ
pÔrcbno3t

roclálnĺ 3lużby

up .!nanĺ cĺlovl
3kuplny

PÍloÍlhl oblÚt
(dl. sPRÍ's)

Foma
po.kyłovanlNlt v 3oclahĺ dużbyldontlíkłtoÍDruh roclálnĺ tlużby

lndlkator 2lndlk{tor'l
(|.đnotl(r klplclty)

557 600,002 202 320,003 303 480,005 505 800,00

senio i, osoby se
zdraVotnĺm postiżením

a chronick m
onemocněním' osoby

s duševním
onemocněním

terénníPeěovatglská slUŽba313 162pečovatelská slużba

2. rplátk. (4o %lí. lPlátkr (60%'
Ż toho mln. nl
plÍy' mzdy !

nrv aanĺ
C.ll.m

up ..nanl cĺlov
rkuplny

PÍloÍltnĺ obl.í
(dlo SPRSSI

Formt
Porkyłovlnl

Nlz.Y 3oclĺlnl dułbyldcn íkátorDruh 3oclálnĺ tlužby

NclnvÚtlčnl dotlcc í


