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o poskýnutí dotace zľozpoćtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:.
Karlovarský kraj
Zźnodní353/88, 360 06 Karlovy Vary
Sídlo:

70891168
lČo:
DIČ:
CZ7089ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Ceská náľodní banka
Císlo účtu:
Bankovní spojení
poboěka Karlovy
Císlo úětu:

Vary

(dále jen',poskýovate|"

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:

IČo:

Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo úětu:

Fibichova 852,356 0l Sokolov
wyqcŻn7
27991997
obecně prospěšná společnost
Krajský soud v Plzni, o 114
\48r' Robert Pisár, ředitel
Ceská spořitelna, a's.

(dále jen,,přtjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem é.lŻ9ĺ2000Sb., o kľajích (kľajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů (dále

jen,,zákon o krajích"), zákonem č,.108lŻ006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem ć. 25012000 Sb., o rozpoětoqých pľavidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtov'ých pľavidlech
územních rozpočtů")a v souladu s Programem pro poskytování finaněních 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.

článeľrĺ.
Pověření

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímŽ'je příjemce pověřen poskýováním sluŽeb obecného
hospodářského zź$mu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0l2l21 EU) ze dne
20. prosince 20l1 o použitíčl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určidm podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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2.

Příjemce je pověřen k poskýování sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě.

l

k pověření (dále jen

''sluŽby").

článek III.
Výše dotace a její účel,dobao v níźmá být dosaženo účelu

1.

Příjemci Se

V

ľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžníprostředky, které jsou součástí

vyrovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestičnídotace l") ve výši: 9 9l3 700,00 Kč (slovy: devět
milionů devět set třináct tisíc sedm set korun ěeských),
r účetověurčená neinvestiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace 2")ve výši: 1029 l00,00 Kč (slovy jeden
milion dvacet devět tisíc jedno sto korun českých).
Neinvestiění dotace 1 a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování' Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy'

Ż. Dotace je

určena na financování běžných uýdajů souvisejícíchs poskytovźnímzźkladníchdruhů

a foľem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliqých druhů
sociálních služeb; jejich ýčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I dí|e 2 aŹ 4
zákona o sociálních službách.

3.

Úěelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od 1.l.2019 do 31.12.2019 (peěovatelská sluŽba ID
4642969, noclehárna lD 4534646, odborné sociální poradenství ID 8396604), ve lhůtě od l.9.2019
do 31.lŻ.ŻOl9 (arylový dům ID 7703067, dům na půl cesty ID 8198888, intervenění centľum ID
Ż575539, nízkoprahové denní centrum lD 4711739)-

Článeľrv.

Způsob posĘtnutí dotace

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
a bankovní účetuvedený v záhlaví
formou bezhotovostního převodu z úětu č
smlouvy, pod úěeloqým znakem l3 305' variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 662l,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV státního ľozpočtuna rok 2019 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní účetposkýovatele.
odeslání neinvestičnídotace l ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné výše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la ztlkona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
úěet poskytovatele' Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace l, příp' procentní poměr jednotliqých splátek neinvestiění dotacę 1, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskyovaných poskýovateli
Ministerswem práce a sociálních věcí ČR,o čemžbude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne' kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotacel příjemci ýše sjednaným způsobem'

. 2.

Żl9

2.

3.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednoľázově
2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilétu
č
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol
52Ż|089368' specifický symbol 662 l .

do

Peněžní pľostředky ve výši neinvestičnídotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kterym je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst' l a 2 tohoto ělánku
na účetzřizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na účetpříjemce bez zbyteč,ného odkladu.

Clánek V.

Záv azné kvantitativní indikáto ry posĘtování služby

Zźwazný kvantitativní indikátor je výkonové 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 ě. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je povaŽovźlno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíŹe viz Příľučkapro žadatele a příjemce (dále jen
,'příľučka"),která tvoří přílohu ě. 1 programu.

Clánek VI.
Základní povin nosti p říj emce

1.

Příjemce nesmí poskýnuté peněžníprostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby' na kterou by|y poskýnuý'
Příjemce odpovídá za hospodáľné a efektivní použitípeněžníchprostředků v souladu s účelem'na
ktery byly poskýnuý (blíževiz ělánek VI odst. l programu).

2.

je povinen použítdotaei ýhľadně k účeluuvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
apolze na úhradu nákladů (yýdajů) na zajištění služby poskytované naűzemí poskýovatele nebo
pro oběany poskýovatele. Peněžníprostředky z dotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně souvisejícís obdobím, na kteľése dotace poskytuje (ěl. III' odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použítna úhľadunákladů (Údajů) specifikovaných v čl. III. odst.4 programu. Dotaci
Příjemce

nelze pouŽít na zajištění fakultativních činností($ 35 odst' 4 zákona o 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 obdrželdotaci od poskytovatele, a

to na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informačních mateľiálech,
pokud je vydźuá ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat

poskytovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovaľskéhokraje ,,Żiry kraj", a to viditelným umístěnímloga
pľojektu na propagačníchmateriálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících sę sluŽbou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí

na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz

a

www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v ľámci Ztryěreč,né zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pravidla pro uŹití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _
Poskýování symbolů azźśtit)a loga projektu ,,Żivy krai* (viz www.zivykraj.cz).
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5.

je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a

zá1emce o své činnosti
Regionální karý
potřeb
a
témat.
oblastí
v
rozsahu
služby
sociální
kartou
Ŕegionální
v souladu-s
www.krstránkách
webových
jsou
na
staŽení
ke
sociálních sluŽeb

Příjemce

karIovarskv.cZlćlotace/Stranky/dotaceEU/oP-lids-Zdľoje/IP-kpSS'aSpx.

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonem č:. 5631199l Sb., o účetnictví,ve zněni
po'ao3sĺ"-ľ'pr"api'ĺ (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými
právnimi piedpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o účetnictvítento zźlkon
nevĺahuje, ,ałaiuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o úěetnicwí a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnicwístavy
a pohyby majótku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokaźatelńou lru'Ĺou ke konkľétnísluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a qýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového ěi ánalytického členění).Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

dotací l a neinvestiění dotací 2' Nepřímé náklady společnépľo více
nôspoáersqich činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu
stańovenému podle prokazatelného kľitéria(metodiĘ), které musí býĺ příjemce schopen doložit.
Metodika musí být zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetnĺ operace související s poskýovanou službou musí bý
úňvány odđěleněod ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscich, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíeĺ 3ln1i"ľ' sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
qýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
1vyśledet< ńospodaření) za kalendářní ľok souvisejících
)áioueň, aby byl na základě odděleně vedené účetníevidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z ńeinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż. Każdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetnímzźlznamems poskytnutou neinvestiění

7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé,że sejedná o náklad hrazený

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátoľů, které jsou
je
spěcifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 progľamu. Příjemce
avykazovat
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů' vést evidenci veškeých potřeb uživatelů

z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchzáznamech uvést ýši
ěerpaných peněŽních prostředkri z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

potřeby uŹivatelů služby, Ŕteré naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální

kaĘ

iociálňí služby' Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě' konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
pií;"'n." k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskýovány
a
b.ńcznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukončení.Souhrnné koneěné hodnoý kvantitativních
poskytování
sociální
Ĺvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykźnat v Ztlvérećnézprźtvéo
sluŽby (dále jen ,,ztlvěreěná zprtlva"). Yykázané hodnoty indikátorů musí b;it prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

g.

je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kaje (dále
jeŕ ''odbor sbciálníclr věcí'') průběžnouzprtlvu o poskýování sluŽby za l. pololetí 2019 (dále jen
do l0. 7.2019'
,,prtlběźná zprźĺva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu
Příjemce

Éinuczna z$ráva se zpracovává zakaŽdou sluŽbu zvlášť. Způsob předloŽení průběžnézprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěreěnou zpľávu na foľmuláři uvedeném

jrílo'" č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż' Ż0Ż0' Vpřípadě, kdy dojde kukončení
póskytování sluzuy na ztlklaďě rozhodnutí o zľušeníľegistrace služby, případně k ukoněení
imlourry dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do l5 pľacovních dnů
od ukoňěení poskyování sluŽby, případně od ukončenísmlouvy. Závérećná zprźwa se zpracovává

n

419

zakaždou sluŽbu zvláśť.Způsob předložení závéreěné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogľamu

na rok Ż019. v případě, Že závéreěná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné ěi nedůvěryhodné, wzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreěné zprźlvy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýmě.

je finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2
poskýnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přeh|ed o skuteěných

11. Souěástí závěreěné zprávy

nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě' věetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiění dotace 2.

je povinen na

Žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskýnuta dotace' popř. na vyžádání předloŽit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních
výkazü, které woří povinné přílohy úěetnízávěrky, a vč. přílohy účetnízźtvěrky.

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních

věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČRposkytnout písemně ve lhůtě určenéodborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace ěi dalšídokumený
související s poskytovanou sluŽbou.

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

o

o
o
o
o

IČo'

v oznaěení sídla,

v údaji o tom' zda je přijemce plátce DPH'
ve složení statutáľního orgánu'
v bankovním spojení,
. Změny v rozhodnutí o ľegistľaci sluŽby, '
o ukončeníposkýování služby nazź.kladě ľozhodnutí o zrušeníľegistrace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny relevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, Že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závéreěné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźtvěreěné zprávy jsou kopie právních aktů, nazźtkladé kteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný pľávní akt).
16. Nevyčerpané peněžní pľostředky zdotace

je

příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu

stanoveném pro předložení závěrečnézprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžnípľostředky musí b;it připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení zátvěrećné zprźlvy\, a

to následovně:
. nevyěerpanou část neinvestičnídotace l na účetč
variabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol

.

účelovýznak l3 305,

nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na uěet č
variabilní
symbol 52Ż1089368' specifický symbol 662l '
Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu'
NevyčerpanépeněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účetposkýovatele formou bezhotovostního převodu
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prostřednictvím bankovního účtuzÍizovate|e uvedeného v zźthlravi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným vělánku VI.odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozvi. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věci avizo na
formuláři uvedeném v pÍílozeě. 4a programu.

je rovněž povinen vrátit

poskytnuté peněžnípľostředky ěi jejich ěást poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadmérĺévyrovnání se považuje:

18. Příjemce

o
.

nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátoľů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy,
výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěnímslužby v souladu s pověřením a smlouvou po

odeětení přiměřeného zisku.
K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskytnuých peněŽních prostředkri ěi
jejich části b|iŽe viz příručka,kteľá woří přílohu č. 1 pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a úěetnízáznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující ěerpání peněžních prostředků na poskytování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo' neoprávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo"k události' skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za
následek přijemcův zánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu 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 ukončenísmlouvy. V případě
zľušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskytnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l l tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.
22. Pŕijemce je povinen hradit náklady,,které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce'
kteý je uveden v zźthlavísmlouvy. Uhrada nákladů zjiného bankovního účtu,než ztlétu příjemce,
kteý je uveden v ztthlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžníprostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účty.

článek VII.
Kontľolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.'
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů (zákon o finančníkontľole), ve
znénípozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ć,.255lŻ012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení

podmínek, za nichż. byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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Ż. Příjemce je

povinen v průběhu poskytování služby i po skončeníúěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpánía vyuŽití dotace, kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetníevidence a záznamű o poskýované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostoľ, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto č|ánku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutí veškeľéričetnízáznamy vztahující se k službě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých úěetních
zźnnamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních úěetních
záznamü, vč. podkladů.

3.

Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrŽování podmínek, za nichž' byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a průběhu poskýování služby požadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh 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 uzavírány v písemnéformě), vybraného vzorku uživate|ůslužby v rozsahu
stanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontľoly uskutečnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelemzískání čiověření informací o průběhu poskýování služby.

4.

Přijemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace.

5.

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

6.

Příjemce je povinen ľealizovat nápľavná opatření, kteľá mu byla uložen a na základě prováděných
kontľol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě' a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

čHnek VIII.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vělánku VI. odst. 3 aż9, 12
aż l5, 19 aż22, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplýajícíze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových
pľavidlech územníchrozpoětů v důsledku porušeníméně závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závažnéporušení ľozpočtovékázně ve výśil,5 %
poskynuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2.

JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17, 18,
povaŽuje sę toto jednání za zadrženípeněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zźlkona o
rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtů'Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o rozpočtových pľavidlech územních rozpočtůodvod za
porušení rozpoětové kázně ve výši zadrŹených peněžníchprostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným vělánku VI. odst. l0, 1l pouŽití peněŽních
pľostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. l,2, popř. pouŽije poskýnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) V rozporu s ustanovením článku VI' odst. l, 2 smlouvy, považují se qfto
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prostředky (případně jejich ěást) za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpoětových pľavidlech územníchľozpočtů'Příjemce je v tomto případě povinen
pľovéstv souladu s ustanovením $ ŻŻ zźĺkonao rozpočtoých pravidlech űzemních rozpoětů
odvod za porušení ľozpočtovékázně vę výši neopľávněně použiých peněžních pľostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4.

Veškeľéplatby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
vedený u Komerčníbanky, a.s',
bezhotovostního převodu na űčet č,ísl
poboěka Karlovy Vary.

5.

Poľušeníľozpočtovéktzně műŽe bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskyování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalšímkalendářĺím roce.

VI. odst. l0, l 1 můŽe bý

Clánek IX.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit nazákladé písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí

2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počínábětet l. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi dľuhésmluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że výpověď byla doručena
5' dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a l 1 smlouvy, a to ke dni
ukončenísmlouvy.

4. Ve

qýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskýování peněŽních pľostředků
1 d|e ělánku IV. odst. l.

z neinvestiění dotace

článek X.

Zá.ľéľećnáustanovení

1.

Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace 1
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příručce,která tvoří přílohu ě. l
programu' Týo dokumenty jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo

aktualizací příručky, a jsou zveřejněny

na weboých

stľánkách kraje http://www.kr-

karlovarskv.czldotace/Strankv/dotaceKK./orisoevkv-socialn i/soc orisoevkv.asox.
Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příľučkoua bude se jimi přihospodaření s poskýnuými

peněŽními prostředky řídit'

2.

Smluvní stľany souhlasně prohlašují, źe żádný údaj v této smlouvě není povaŹován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsaŽených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva ěi zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźtkona č,. 50012004 Sb', spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ztlkona č). 89/Ż01Ż Sb., oběanský zŕlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a ličinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

na základě zákona č). 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichž. jeden obdrŽí přijemce a tři poskytovatel.
V případě' kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichż jeden obdržípříjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel.

5.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě ztlkona č;34}2ol5
Sb'' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskytovatel' oznámení o
. uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźlhlavi smlouvy'

6. o

poskytnutí peněŽních prostředk'ű a uzavŕeníveřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelsĺo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 17l02l19 ze dne28.2.Ż019.
s

Přílohy:

l.

Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace
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Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

p íloha č. 'ĺ Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajiŠtěnísociálnĺch SluŽeb V roce 2019, evidenćní čĺsloKKoo375/2o19
P ĺlomco:

Pomoc v nouzi, o.p.s.

lčo:

27991997

í. SpeciÍikace sluŽeb

Druh 3oclálnĺ 8luŽby

ldgntifikátoÍ

NázoY 8ociálnl služby

Foŕma
po$kytovánĺ

PdoÍĺtnĺoblffit
(dle SPRSS)

Up osn nĺ cllov

3kuplny

pomoc p
odborné sociálnĺ

poradenství

8396604

odborné sociální
poradenstVí

ambulantní'
terénní

osoby sociálně
vylouéenébez
determinujĺcíhoVliVu
zdravotniho stavu ěi
Véku

nízkoprahová denní centra

471'1739

intervenéni centra

2575539

Nízkopfahové denní
centrum

lntervončnĺcentrum

ambulantní

ambulantnĺ
terénní

lndlkátor'|

Územnĺ

p sobnolt

3oclálnl 3lużby

4534646

Noclehárna

ambulantní

domy na

cesty

81

98888

Dťrm na pr:ll

cesty

KynŠpsrk nad oh ĺ

pobytová

D8l ĺ spociÍikace BluŽby

lndlkátoÍ 2

Doba twánĺ

Min. hodnota
lnÄ ĺ

Název

2,06

UŽiVatslé

105

2,19

UžiVatelé

67

pov aonĺ
od-do

Mln. hodnota

olněnl

ohrożujĺcĺchsituací'
podpora osob
ohrożen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydlenĺ
a osob bez p íst eší

osoby sociálně
VylouÖené bez
determinujícíhovliVu
zdravotního stavu ěi
véku
osoby sociálně
VylouČené bez
determinujícĺhoVliVu
zdravotního stavu či
osoby sociálně
vyloućené bez
determinujícĺhovlivu
zdravotního stavu ěi
osoby sociálně
vyloučenébez
deteÍminujícĺhoVlivu
zdravotního stavu či

Uvazky

Karlovarsk kraj

pracovník v

KarlovaÍsk kraj

pracovnĺkť] v
p ĺmépéěi

Karlovarsk kraj

pracovník

V

3,35

l']žĺvatelé

57

Karlovarsk kÉj

pracovníkť] v
p ímépéči

I, OO

Użivatelé

96

obIoŽnost

50,00%

obloźnost

65,00%

Uživatelé

58

Karlovarsk

kraj

p ímépéči

1.1.2019 31.'12.2020

Uvazky

Úvazky

p ímépéěi

Úvazky

L

żka

1

.9.2019 -

31.12.2020

1.9.2019 -

31.12.2020

1.1.2019 31_12.2020

1.9.20'19 -

31.12.2020

véku

azylové domy

7703067

AzyIoV

dťrm

pobytová

osoby sociálně
vyIoučené bez
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