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Evidenční číslo: KK00382l2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních služeb V roce 2019 (dźlle

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavirá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88' 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 7089l 168
DIČ: Cz7o89ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení Komerění banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Společnost pro ranou péěi, z.s.
Sídlo: Klimentská 1Ż03lŻ,l l0 00 Praha 1

datová schránkďemail: vedouci.praha@ranapece.cz
ICO: 67363610
Právní forma: spolek
Registrace ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, L 849l
Zastoupený: Mgr. Pavla Maýášová, členka správní ľady spolku, Mgr.
Karla Němcová, členka správní rady spolku' Bc. Vladimíra Salvetová, ělenka správní rady spolku,
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D', ělenka správní ľady spolku, Mgr. Jana Tušlová, ělenka správní rady spolku
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s
Císlo úěfu: 
(dále jen,,příjemce")

článet l.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,' 129/2000 Sb., o kľajích (kĺajské zÍízení),veznění pozdějších předpisů (dále
jen 

',zákon o krajích"), zákonem č. 108/2006 Sb.' o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. Ż50/Ż000 Sb', o ľozpoětových pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtoqých pravidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Programem pro poskýování finančních pľostředků na zajištění
sociálních služeb vroce 20|9 (dálejen,,program") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímŹje příjemce pověřen poskytováním s|užeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. z01ŻlŻl E|J) ze dne
20. prosince 201 1 o použití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
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ve formě vyrovnávací platby za ztyazek veřejné služby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskýováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.

2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze ě. l k pověření (đále jen

,,služby").

článek III.
Výše dotace a její účeI, doba, v níź má být đosaženo účelu

1. Příjemci Se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiční dotace zľozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,'neinvestiční dotace 1") ve výši: 1 794 400,00 Kě (slovy: jeden
milion sedm set devadesát čtyři tisíce čtyři sta korun ěeských),

o űčelově urěená neinvestiční dotace zľozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula korun
českých).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace sluŽeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskýováním zttkladních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýčet a chaľakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díIe Ż až. 4
zttkona o sociálních službách.

3. Uěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě ođ l . 1 .20 l 9 do 3l .l2 'Ż019

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z ričtu ě. na bankovní úěet uvedený v zź.ŕĺ'laví
smlouvy, pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 52Ż2089368' specifický symbol 6010'
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpoětu následovně:
o 1. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok Ż019 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření 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 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní ličet poskýovatele.

odeslání neinvestiění dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen 

',dotace 
MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách na ztĺkladě

ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok Ż019 na bankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit výši a termíny výp|aý neinvestiění
dotace 1, příp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestiční dotace 1, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či 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 domí o skuteěnostech, které objektivně brání
poskynutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.
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2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově
do 2| kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu z tlétu
č a bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol
5222089368' specificĘ symbol 60 l 0.

3. Peněžni pľostředky ve výšineinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatelę. ZÍizovate| poukáže peněŽní prostředky na úěet příjemce bezzbytečného odkladu'

článeľ v.
Záv azné kvantĺtativnĺ indilaĺto ry pos Ętování služby

Zźwazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřÍtko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskýování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je povaŹovtłno za
nadměrné vyrovnání. K nadměľnému vyrovnání blíŽe viz Příručka pro Žadatele a přijemce (dále jen
,,příručka"), která tvoří přílohu č. 1 pľogramu.

Clánek VI.
Základní povinnostĺ p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní prostředĘ poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuty'
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních prostředků v sguladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuĘ (b|íŹe viz článek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen pouŹít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (ýdajů) na zajištění služby poskytované na uzemí poskýovatele nebo
pro oběany poskýovatele. PeněŽní pľostředky z dotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskyuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (ýdajů) specifikovaných v čl' III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze pouŹít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zźtkona 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 dotaciod poskytovatele, a
to na webových stľánkách' pokud je má zÍízeny, na propagačních, informačních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľęncích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Źivý kraj*' a to viditelným umístěním loga
projektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopĄekce). Příjemce umístí
na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźyěreéné zprźtvy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost |oga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Kar|ovarský kraj _
Poskýování symbolů azáśtit) a loga projektu ,,Żiý kraj* (viz www.zivykraj.cz).
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5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zź|emce o své činnosti

v souladu s Ŕegionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních stuŽeb jsou ke stažení na weboých stránkách www.kr_

karlovarsky.c/dotace/Strankv/dotace EU/O P- I ids-zdroj e/l P-kpss.aspx.

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem é. 563l|99l Sb., o úěetnictví, ve znéni
požac;sĺ"Ĺ pr"apisĺ (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

pľávnimi předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účętnictví tento zákon
nevĺahuje' zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokazatelńou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
i poskytnutou neinvestiění dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
nôspoáarsrych ěinností příjemce se do nákladů sluŽby zahmují ve ýši odpovídající podílu

stanovenému podle prokazate|ného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doloŽit.

Metodika musí bý zpracovćna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní

orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní opeľace související s poskytovanou sluŽbou musí bý
účiováńy odđěleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních űěetních

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

hospodářských činností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(r.ýiteaet hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a

ziroveí,aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŹdý úěetní zěryis v úěetnictví

příjemce musí b;it podloŽen průkazným úěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený

' 
niinu".iiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést qýši

čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

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

spěcifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě.3 pľogramu. Příjemce je

povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, kteľé naplňuje jednotlivá služba' a to Ve stľuktuře podle Regionální kaĘ
sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronické podobě, konkrétní

způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyTýat

pří;".c" k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období' na které jsou poskytovány

p.ncznĺ prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoý kvantitativních a

Ĺvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěrečné zpľźxě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěreěná zpráva"). Yykázané hodnoty indikátoľů musí b;it prokazatelné a

ověřitelné kontľolou.

g. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí Krajského liřadu Kaľlovarského kraje (dále

ień ''odboľ sôciá|ních věcí'') průběžnou zprźlvu o poskytování služby za l. pololeti 2019 (dále jen

,,průběžná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do 10. 7. Ż0l9.
piriuezna zpráva se zpracovává zakaźdou službu zvlrtŠť' Způsob předložení průběžné zprávy je

stanoven ve vyhlášení pľogľamu na ľok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních vécí závéreěnou zpľávu na formuláři uvedeném

vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování služby na zák|adé ľozhodnutí o zrušení registrace sluŽby, případně k ukončení

smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do 15 pracovních dnů

od ukoněení poskytování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Zźyéręénázpráva se zpracovává
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zakaźdou službu zv|ášť. Způsob předložení zźtvéreéné zprźlvyje stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok 2019. v případě, źe závěreěná zpráva bude neúplná, űdaje v ní uvedené nepřesné'
nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné, wzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreć,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické výnłě.

11. Souěástí zźxéreěné zpľźtvy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi qýnosy a náklady
služby a vratky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční 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 poskýováním jednotlivé sociální sluŽby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř. na vytádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních
výkazű, které tvoří pgvinné přílohy účetní zźlvérky, a vě. přílohy účetní zźtvěrky'

13. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR posĘrtnout písemně Ve lhůtě urěené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumený
související s poskytovanou službou.

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

o v nźzvu příjemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH'
o ve složení statutárního orgánu'
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukoněení poskýování sluŽby na zźlkladě rozhodnutí o zrušení registľace služby,
o zźnik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny ľelevantními dok|ady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a poÚze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pľacovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doruěeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů' Přílohou závéreéné zprávy jsou kopie právních aktů, nazákladě kterych
byla finanění podpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

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

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na úěet č účeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 5222089368, specificĘ symbol 60l0,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űěet č variabilní
symbol 5222089368, specifi cĘ symbol 60 l 0.

Současně s vrácením nevyčeľpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avizo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
Nevyěerpané peněŽní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
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pľostřednictvím bankovního ličtu zŕizovate|e uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

18. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadmérné vyľovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah služby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn', nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátoru
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

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

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a teľmínu vrácení poskytnuých peněŽních prostředků či
jejich ěásti blíźe viz příruěka, kteľá ĺoří přílohu č. l pľogľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněŽních pľostředků na poskyování
služby po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskýovatelę o všech zménách, 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 kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zźnik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutiírního oľgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźua a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

2Ż. Pŕijemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu, než ztlětupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bęzhotovostně převedeny na bankovní ričet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l sb.'
o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontľole), ve
znéní pozdéjších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55120l2 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znéni pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichŹ byla dotace posĘrtnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy' a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět'
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2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skončení úěinnosti sm|ouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umoŽnit kontľolu čerpání a vyużití dotace, kontľolu pľůběhu
poskytování sluŽby a plnění ľozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostoľ, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto ělánku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutí veškeré úěetní záznamy vztahující se k sluŽbě a umoŽnit
ikontrolu souvisejících skutečností (dále jen,,podklady") a strpět ipředložení veškeých účetních
záznamťl, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních účetních
ztznamű, vč. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v rámcikontroly dodržování podmínek, zanichżbyla 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 pľokazující průběh poskýování sluŽby uŽivatelům služby)' Přijemce je
povinen před|oŽit 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 ľámci kontľoly ľozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěi ověřęní 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 činnosti ze strany poskýovate|e
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uloženanazák|adě pľováděných
kontľol, a to v požadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavných
opatření toho, kdo tato náprävná opatření uložil'

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aż9,12
aŽ 15, 19 až.22, popř' jinou povinnost nepeněžité povahy vypl;ývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zélkona o rozpoětoých
pravidlech územních ľozpoětů v důsledku porušení méně závaŽné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závażné porušení rozpoětové kázné ve výši l,5 yo

poskynuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskytovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 76,77' 18,
povaŽuje se toto jednání za zadrżęní peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o
rozpočtoqých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 ztlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrżených peněžních prostředků do rozpoětu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, l1 použití peněŽních
prostředků v souladu s článkem VI. odst' l, Ż, popÍ. použije poskýnuté penéźní pľostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením článku VI. odst. l,2 smlouvy, povaźují se Ęrto
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prostředky (případně jejich ěást) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zźtkona o ľozpočtoých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zákona o rozpoětov'ých pravidlech územních rozpočtů
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních pľostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeľé platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl edený u Komerční banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Porušení ľozpočtové kázně müže bý důvodem, pro kteý nębude příjemce pověřen k poskýování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst' l0, l l může bý
důvodem pro neposkynutí dotace v dalším kalendářním roce.

článeľ Ix.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit nazák|adě písemné dohody smluvních stran nebo vypovědí

Ż. Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŽet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, źe vypověď byla doľuěena
5' dnem od jejího odeslání'

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

4. Ve výpovědní lhůtě může poskytovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace 1 dle článku IV. odst. 1.

Clánek X.
Zá.ľérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání' kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogľamu a v příručce, kteľá tvoří přílohu č. l
progľamu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktua|izací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje hĺp://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stľanky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJľispevky.aspx. Příjemce
pľohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnudmi
peněžními pľostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není povażovtn za obchodní
tajemství abenýhradně souhlasí se zveřejněním všech űdajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva ěi zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveníml zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89lŻ0l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zěikladé ztlkona ě. 340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech, z nichŹ jeden obdrŽí přijemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech , z nichź. jeden obdrží příjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zź.lľ.|adě zźtkona ě.340/Ż015
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registľu smluv bude přijemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záthlraví smlouvy.

6. o poskytnuti penéżních prostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo v souladu
. s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajích Zastupitelswo Karlovaľského kľaje

usnesením č,. ZK 17/02l19 ze dne28.Ż.Ż0l9.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis posĘrtnuté dotace

Karlovy Vary dne

ń/lg

t. k. la/ę

posĘĺtovatel

h,%h/an" /-.!,/ąĺ/

ostĺ

S'polecnosĺ
pro rancu p€iti

SP$lĘ z.s.
Klĺmentslĺ 2
Prłha 1, 11U00

Telefon:2?ćt,? :}5B
E-mail: centrun!(,)ranaDec:,
C'ísto účtu : -l zagoa z ą i t, l li',
lC: 6756361o

Za správnost:
ŠÉpĺínkovó EIišką
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Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha č. 1 Ve ejnoprávnísmlouvy o poskytnutídotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajiŠtění sociálních sluŽeb V roce 2019, evidenčníčíslo KKoo382/2o19

67363610lčo:
Společnost pro ranou péči, z.sP liemce:

1. Specifikace sluŽeb

1.1.2019 -
31j2.2020

27Użivatelé1,45
Úvazky

pracovník v
p ímé péči

Karlovarsk kraj
osoby s mentálním a
tělesn m postiŽením

osoby se
zdravotním

postiŽením a
chronick m

onemocněním

ambulantní,
terénní

raná péče2812601raná péče

'ĺ9Użivatelé0,97
Úvazky

pracovník v
p ímé péči

Karlovarsk kraj
osoby s poruchou

autistického spektra

Dalšĺ speclfikace
služby v návaznostl na
stanoven poŽadavĘ
na za azeni sociálnĺ

služby do sltě
sociálnlch služeb

Doba trvánĺ
pově enĺ
od-doMln.

hodnota
p|něnl

Název
Min. hodnota

plněnlNázev

Územnl
pťlsobnost

sociální služby

Up esněnĺ cĺlové
skuplny

Prioritnĺ oblast
(dle SPRSS)

Forma
poskytovánĺ

Název sociálnĺ
služby

ldentifikátor
Druh

sociální
sluŽby

lndikátor 2
lndikátor í

fiednotka kapaclty)

2. Rozpis poskytnuté dotace

0,007',17 760,001 076 640,00't 794 400,00
osoby s mentálnĺm a
tělesn m postiŽenÍm

osoby se
zdravotním

postiŽením a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantní,
terénní

raná péče2812601raná péČe

osoby s poruchou
autistického spektra

Neinvestičnĺ dotace 2

2. splátka (40 %)í. splátka (60%)
z toho mln. na
plaĘ' mzdy a

nav šenl
Celkem

Up esněnĺ cllov
skuplny

Prioľitnĺ oblast
(dle SPRSS)

Foľma
poskytováni

NŁev soclálnĺ
sluŽby

ldentifikátor
Druh

sociáInĺ
sluŽby

Nelnvestičnĺ dotace í


