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o poskytnutí dotace zrozpoětu Kaľlovaľskéhokľaje na zajištění sociálních sluŽeb v ľoce Ż019 (dále

jen,,smlouva")

Yí
Smlouva se uzavírá, mezi:

Karlovarský kľaj

Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Císlo l]lčtu:
Bankovní spojení
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel"

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
7089l 168
CZ7O8gl168
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
náľodní
ka
banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

TOREAL, spol. s r.o.
Sídlo:

Lźlzeřská 174,356

datová schránkďemail:

vqbTu4q

lČo:

0l Královské Poříčí

Ż7960480

Pľávní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku

KĄský

Zastoupený:
Pokorný, jednatel
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:
(dále jen,'příjemce")

společnost s ručenímomezeným
soud v Plzni, C 18734
Ing. Peťľ Mašek, jednate|, Ing. Ivo Mašek, jednatel, Jaroslav

Článek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. |2912000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení),vezněnípozdějších předpisů (dále
jen,'zákon o kajích")' zákonem č' l08/2006 Sb.' o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż5012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů've znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtoých pľavidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Pľogramem pro poskýování finančníchprostředků na zajištění
sociálních služeb vroce 20l9 (dále jen,,program") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
Clánek II.
Pověření

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskýování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímźjepříjemce pověřen poskýováním služeb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0lŻ/Ż1 E|J) ze dne
20ll o pouŽití ěl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźxazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.
20. prosince

u9

Ż. Příjemce je pověřen

k poskýování sociálních služeb uvedených v příloze ě.

l

k pověření (dále jen

',služby").

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

1.

2.

Příjemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžníprostředky, které jsou souěástí
vyľovnávací platby:
o účelověuľěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace 1") ve výśiŻ4 806900,00 Kě (slovy:
dvacet čýři milionů osm set šest tisíc devět set korun česĘch),
o účelověurčená neinvestičnídotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace Ż")ve rýši: 75 000,00 Kě (slovy sedmdesát
pět tisíc korun českých).
Neińvestičnídotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

je urěena na financovtní bětných ýdajů souvisejících s poskyovánim zźlkladníchdruhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých druhů
sociálních sluŽeb; jejich ýěet a charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I dile 2 aż. 4
Dotace

zźlkona o sociálních službách.

3.

Úeelu dotace musí byt dosaŽeno ve lhůtě od

1.1

.Ż0l9 do 3l 'lŻ.Ż0l9

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
na bankovní účetuvedený v záh|aví
formou bezhotovostního převodu z ričtu č
specifický symbol 7158,
213089368,
sm|ouvy, pod účeloqýmznakem 13 305, variabilní symbol
a to v souladu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskytnuté nęinvestičnídotacę 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskýnuté poskýovateli zkapito|y 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 20|9 na
bankovní úěet poskytovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
. 2. Splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 3b kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapito|y 3l3 MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní účetposkýovatele.
odeslání neinvestičnídotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministęľstvem pľáce a iociálních vccí ČR 1dále
j"ń,,dôtu.. MPSV") vsouladu sustanovením $ 101a zákona o sociálních sluŽbách na základě
iozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
úěet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční
dotace t, prĺp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínťL qýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskýovaných poskýovateli
Ministerswem práce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně infoľmován do 15
pracovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotace 1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžníprostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zűétu
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č
52 l

3.

na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol

ymbol 7l 58'

Peněžníprostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanovenímiodst. l a 2 tohoto ělánku
na účetzÍizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní pľostředky na účetpříjemce bez zbyteénéhoodk|adu.

čHnek V.

Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Závazný kvantitativní, indikátor je qýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištěníse příjemce při
poskýování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoĘ plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je povażováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíżeviz Příručkapro žadatele a příjemce (dále jen
,,příľuěka")' která tvoří přílohu č. 1 programu.

článek Vl.
Zá|<Iadní povin nosti

p

říj em ce

1.

Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní pľostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněŽních pľostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuý (blíŹe viz článek VI odst. l pľogľamu).

2.

Příjemce je povinen poużítdotaci výhľadně k účeluuvedenému v článku III. odst' 2 smlouvy
a polze na úhľadunákladů (vydajů) na zajištění služby poskytované na uzemí poskytovatele nebo
pľo oběany poskytovatele. Peněžní prostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľése dotace poskytuje (ěl. III' odst. 3 sm|ouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použítna úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl' III. odst. 4 progľamu' Dotaci
nelze použítna zajištění fakultativních činností($ 35 odst' 4 zákona o sociálních sluŽbách).

3.

Příjemce je povinen zajistit poskytování s|uŽby v souladu s pověřením
vyplývající z pověření.

4.

a plnit

povinnosti

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na sluŽbu obdľželdotaci od poskytovatele, a
weborných stránkách' pokud je má zŕízeny, na propagačních, informačníchmateriálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách' v médiícha tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivý kraj"' a to viditelným umístěnímloga
projektu na pľopagačníchmateriálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou

to na

viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboqých stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarskY.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźpěreěné zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotogľaťle, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech
(pravidla pro uŽití loga poskyovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kraj Poskytování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Żivy krai* (viz www.zivykraj.cz).

5.

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své ěinnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
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sociálních služeb jsou

ke

staŽení na

karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotace EU/OP- ids-zdroj
I

6.

e/l

weboých stránkách

www.kr-

P-kpss.aspx.

Příjemce je povinen vést úěetnicwí v souladu se zákonem č:. 563l|991 Sb., o účetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ričetnictví")a dalšími souvisejícímiplatnými a účinnými

$l

odst. Ż ztlkona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnicwía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétnísluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a ýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky souvisejícíse sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby zahmují ve vyši odpovídajícípodílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiĘ), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sluŽbou musí byt
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakźnkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a ýnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících v'ýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zároveń, aby byl na základě odděleně vędené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. KaŹdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným úěetním záznamem'

právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle

7.

Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetníchzáznamech uvést v'ýši
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních

a

kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoľingu' Systém monitoringu je přílohou č. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovatveškeré potřeby uživatelů,vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovaÍ
potřeby uživatelůsluŽby, kteľénaplňuje jednotlivá služba, a to ve stľuktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní
způsob vedení evidencę indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskýovatel je oprávněn vymat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskýovány
peněžníprostředky, popř' i po jeho ukončení.Souhľnnékoneěné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Zźtvěreěné zprávě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,závěrečná zpráva")' Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

9.

Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') pľůběžnouzprtnu o poskytování sluŽby za l. pololetí2019 (dále jen
,,průběžná zpráva") na formuláři uvędeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do l0' 7. Ż019.
Způsob předloŽení průběžnézprźxy je
Průběžná zprtlva se zpľacovává zakażdou službu zvlźŠť.
stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 2019.

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

vpříloze č' 3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušeníregistrace sluŽby' případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěreěnou zprávu do l5 pracovních dnů
od ukoněení poskytování služby, případně od ukoněení smlouvy. Ztséreč,názpráva se zpracovává
zakaŹdou službu zvlráśť.Způsob předloŽení zźlvérećnézprávy je stanoven ve vyhlášenípľogramu
na rok 2019. V případě, źe závéreč,ná zpráva bude neliplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
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nesľozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektronicky k odstranění nedostatků závéreć,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě.
11. Součástízźwěreěné zprávy je finančnívypořádání neinvestičnídotace l a neinvestiční dotace 2
poskytnuqých na zajištěníslužby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladęch a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžníchprostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestičnídotace
l a neinvestičnídotace 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 vyżádání před|oŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy úěetní závérky, a vě. přílohy úěetní závěrky'

12. Příjemce

je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČRposkýnout písemně ve lhůtě určenéodborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČRpožadovanédoplňujícíinformace ěi dalšídokumenĘ
souvisej ícís poskytovanou sluŽbou.

13. Přijemce

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

o
o
o
o
o

IČo,

v označenísídla'
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve složenístatutárního oľgánu,
v bankovním spojení,
. zmény v ľozhodnutío registľaci služby,
o ukončeníposkytování služby na základětozhodnutí o zľušeníregistrace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozdějido l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala' Příjemce je povinen doložit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí oh|ášené změny eviduje a pouze v pŕípadě, Źe
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľučeno, včetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vyktzat vľámci závěreéné zprtwy údaje o přidělených zdľojíchfinancování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźtvéreénézprávy jsou kopie právních aktů' na zá,kladé kteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný právní akt).

je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
pro
předloŽení
stanoveném
zź'ľérečné
zprtwy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele (vrácené peněžníprostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení ztlvěreěné zprávy), a

16. Nevyčerpané peněžníprostředky z dotace

to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace

l na úěet č
účeloýznak l3 305,
vaľiabilnísymbol 52l3089368, specifický symbol 7158,
o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et ě.
variabilní
symbol 52l3089368, specifický symbol 7158.
Současně s vľácením nevyěerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpanépeněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vľáceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕlzovatele uvedeného v záhlaví smlouvy' kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah př(jemce k rozpoětu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst' l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vľácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č.4a progľamu.
18. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní pľostředky ěi jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadmémévyrovnání se považuje:

o
.

nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorri
uvedené v příloze č. 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
odečtenípřiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskynuých peněžních pľostředků ěi
jejich ěásti b|íŹe viz příruěka, která woří přílohu č. l pľogramu.

je

povinen řádně uchovávat veškeľédokumený a účetnízáznamy související
poskyováním služby dle smlouvy a prokazujícíěerpání peněŽních prostředků na posĘrtování
služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněžní
pľostředky poskýnuty.

19. Příjemce
s

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit 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 příjemcůvzánik, transformaci: sloučeníči splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a l l tohoto ělánku' a to ke dni likvidace.
2Ż. PÍíjemceje povinen hradit náklady,' kteľéuplatňuje z dotace' pouze z bankovního ričtu příjemce,
kteý je uveden v zźthlavísmlouvy. Uhľada nákladů zjiného bankovního úětu, neŽ zilětu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontrolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (ztkon o finančníkontrole), ve
znění pozdéjšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č,' Ż55120l2 Sb.' o kontľole (kontrolní řád)' ve
znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy kontrolovat dodľžení
podmínek' za nichż byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplyvajících ze smlouYY, d
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět'
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2.

Příjemce je povinen v pľůběhu poskytování sluŽby i po skončeníúčinnostismlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontľolu čerpánía vyutití dotace' kontrolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do ričetníevidence a zźznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto ělánku, poskytnout potřebnou souěinnost všem osobám opľávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovate|e kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeľéúčetníztnnamy vztahujícíse k službě a umožnit
i.kontľolu souvisejících skutečností(dále jen,,podklady") a strpět ipředložení veškeqých úěetních
záznamtl, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontľolním oľgánům zajištění originálních účetních
záznamü, vě. podkladů.

3.

Poskýovatel je opľávněn v rámci kontroly dodržovánípodmínek, zanichŹ byla dotace poskýnuta'
kontľoly ľozsahu a pľůběhuposkýování sluŽby požadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující pľůběhposkytování služby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plźny, ztznamy o průběhu poskýování služby, sm|ouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybľanéhovzorku uživatelůslužby v ľozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontľoly uskutečnily v rámci kontľoly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelemzískání či ověření informací o průběhu poskytování služby.

4.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit dalšídokumenĘ, souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při
nebo Ministeľstva pľáce a sociálních věcí ČR.

6.

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na zák|adé prováděných
kontľol, a to v požadovaném termínu' rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho' kdo tato nápravná opatření uloŽil.

ýkonu kontľolníěinnosti

Ze strany poskýovatele

čHnek VIII.
Důsledky porušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aż.9, 12
aŹ 15, 19 až'22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíze smlouvy' povaŽuje se toto

jednání za porušení ľozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona

o

rozpočtov'ých

pľavidlech územníchľozpoětův důsledku porušeníméně závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźxażnéporušení rozpočtovékázně ve výši l,5 %o
poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2.

JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních pľostředků dlečlánku VI. odst. l6, l7, 18,
považuje se toto jednání za zadrźenípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o
rozpočtových pravidlech územníchľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ ŻŻ zźlkona o rozpočtových pľavidlech územních rozpoětů odvod za
porušení ľozpočtovékázně ve výši zadrŹenÝch peněžních pľostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

Jestliže příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, 1l pouŽití peněŽních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. l,2, popŕ. pouŽije poskynuté penéźníprostředky
(případně jejich ěást) vrozporu sustanovením ělánku VI. odst. 1, 2 smlouvy, považujíSe qfto
prostředky (případně jejich ěást) za prostředky neopľávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
7t9

zttkona o rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
pľovéstv souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů
odvod za porušení ľozpočtovékázně ve výši neopľávněně použiých peněžních pľostředků do
rozpočtu poskytovatele.

4.

Veškeréplatby jako důsledky poľušenípovinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet ć,íslo
vedený u Komerění banky' a.s',
poboěka Karlovy Vary'

5.

Porušení ľozpoětové ká.zné műŹe

6.

Neprovedení finaněního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

bý

důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskyování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

VI. odst' 10, ll můžebý

čHnet Ix.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stľan nebo ýpovědí.

2.

Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udźnídůvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínáběŽet l. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doľučena
5. dnem od

3.

jejího odeslání.

V případě ukončenísmlouvy dle

ýše uvedených odstavců tohoto

ělánku příjemce provede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst' l0 a l l smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovate|
z neinvestičnídotace

l

dle článku IV. odst.

l.

pozastavit poskyování peněŽních pľostředků

Clánek X.
Záryérečná ustanovení

1.

Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání'kontrolu a finančnívypořádání neinvestičnídotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce,kteľá tvoří přílohu č. l
progľamu. Tyto dokumenĘ jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktua|izací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kĺaje http://www.krkarlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněžnímiprostředky řídit.

2.

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

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźwazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 500lŻ004 Sb., správní řád, ve znění pozđějšíchpředpisů
aztlkonač,.89l20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a ličinnosti dnem uveřejnění v registľu smluv
č). 34012015 Sb', o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších

na základé zttkona
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předpisů a je vyhotovena ve ěýřech stejnopisech , z nichŹ jeđenobdrŽí příjemce a tři poskytovatel.
V případě,-r<dý je příjemcem příspěvkóvá organizace zŕízenáobcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech , , ni"hż 1"den obdľžípříjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovatel.

5.

Smluvní stľany se dohodly' Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na ztk|adě ztlkona č,.340/2015
Sb'' o zvláštnich podmínŔách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o rógistru smluv)' ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v regisiľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e_mail
uvedený v ztth|avi smlouvy.
pľostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
poskytnutí peněžních
_$
. u.iunorr"nĺm :o písm- c) nebo d) zäkona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje

6. o

usnesením

č,'

ZK

17l0Żl19 ze dne28.Ż.2019.

Přílohy:

1.

Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne

Mg
pro

/eł,.ry ,.-232?7

b.ĺ.a.ą

..

dne

is
t,
!:' ':..ĺ'í

Za správnost:

Podpis:
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha ě.

1

Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb V roce 20í9, evidenční čísloKK00385/2019

PÍĺlemce:

TOREAL spol. s

r.o.

lčo:

27960440

í. Specifikace sluŽeb
lndlkátor
Druh 3oclálnĺ sluźby

2.

ldentl'ikátor

Názov soclálnl služby

FoÍma
poslq/továnĺ

Priorltnl obla3t
(dlc SPRSSI

Bkuplny

Náz.v

domovy se zvláštním
rezrmem

8997847

pobytová sociálnĺ sluŽba

pobytová

ssnio

i

KaÍlovarsk kraj

LťrŽka

domovy pro seniory

5/'21189

pobytová sociální služba

pobytová

senio

i

Karlovarsk kraj

Ll]Žka

Niz.v.oclálnl sluźby

FoÍmr
poskytovánĺ

Mln. hodnot

Názov

pln nĺ

132

Dalśl spoclfiklcc alužby Y

Indikltor 2

kapacityl

p sobnost

.oclálnĺ služby

(lodnotka

1

Územnl

upllrsn nĺ cĺlova

Doba tÍvánĺ
pově onl

Mln. hodnota

od-do

slużcb

plněnĺ

obloŽnost

65,OOo/o

obloŽnost

65,00%

požadavky na za azonĺ 3ociálnl
llužby do sĺtÖ 3oclálnĺch

1.'ĺ '2019 -

31j22020
1.1.2019 31 12.2020

Rozpis poskytnuté dotace
Nglnvostlčnĺdot8co
Druh 3ociálnl8lužby

ldcntlÍlkátor

PÍloÍitnĺoblĺat
(dle SPRSS)

domovy se zvláŠtnim
rezrmsm

4997447

pobytová sociálnĺ slużba

pobytová

senio

i

domovy pro seniory

5421189

pobytová socĺální sluŽba

pobytová

senio

i

Up .3n nĺ cĺlov
skuplny

rCdkam

6 604 900,00

1

I 202 000,00

z toho mln. nr
phty, mzdy r

nlv lgnĺ

1.

splátka (60%,

ĺ
2.splátkr (.o %'

3 962 940,00

2 641 960,00

25 000,00

200,00

7 280 800,00

50 000,00

10 921

