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Evidenční ěíslo: KK00386l20]'9

vEŘE JNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Kar|ovarského kraje na zajištění sociálních s|užeb v roce 20l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Kaľlovarský kľaj
Sídlo: Závodni 353/88, 3ó0 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7O89ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo ričtu: 
Bankovní spojení Komerění banka, a.s., poboěka Karlovy Vary
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel

a

TyfloCentľum Karlovy Vary' o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:.
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Mozartova 444/6,360 Ż0 Kaľlovy Vary
pavl inaliskov a@seznam.cz
Ż5Ż48863
obecně pľospěšná spoleěnost
Krajský soud v Plzni,O 42
Pavlína Lišková, ředitelka
Československá obchodní banka, a.s.

článelĺ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. lŻ9lŻ000 Sb., o kľajích (kĺajské zŕizení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdéjších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem ć,. Ż50lŻ000 Sb., o ľozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoqých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,pľogľam") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Čhnek II.
Pověření

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

,,pověření"), představuje společný akt, jímŽ.je příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (ě. 201ŻĺŻ1 EU) ze dne
20' prosince 20l l o pouŽití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźĺvazek veřejné sluŽby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského záj mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dále jen
,,služby").

Clánek III.
Výše dotace a její účel, doba, v níž má být dosaženo rĺčelu

Příjemci se V roce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky' které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 5 401 300,00 Kě (slovy: pět
milionů čýři sta jeden tisíc tři sta korun ěeských),

o účelově určená neinvęstiění dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen,'neinvestiění dotace Ż")ve výši: 455 200,00 Kě (slovy ěýři sta
padesát pět tisíc dvě stě korun ěesĘch)'

Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zá.|ohy s povinností následného vyúětování. Konkľétní specifikace služeb a ľozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Dotace je určena na financování béŽných výdajů souvisejících s poskytováním zilkladních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých druhů
sociálních služeb; jejich ýěet a chaľakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aŽ 4
ztlkona o sociálních službách.

Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od l.l .2019 do 31 .|2.2019.

článet lv.
Způsob poskytnutí dotace

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou přijemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č) na bankovní účet uvedený i zéŕllaví
smlouvy, pod účelov'ým znakem 13 305, variabilní symbol 5Ż2108936[ specifický symbol 6067,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o 1. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok Ż019 na
bankovní liěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o Ż. spléúka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 -MPSV Státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní úěet poskýovatele'

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem 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 Ż019 nabankovní
úěet poskytovatele. Poskytovatel si vyhľazuje pľávo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v nźtvaznosti na změnu
výše a termínů vyplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskyovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce-písómně informován do 15
pľacovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorlŁově
do 2l kalendářních dnů po uzavření sm|ouvy' a to formou bezhotovostního převodu zűětu
ě. na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol
5Ż ymbol 6067.
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3' PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou přfiemci, kteým jepříspevková organizRce zŕízenáobcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článkuna účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřédnictvím svého ľozpoětu vztah přijemce k rozpočfuposkytovatele' Zŕizovatel poukáže peneini prostředky na účet přijemce a"r rayti|ĺrého odkladu.

Závaznékvantitativ"':ľľ'i:,:ryposĘtováníslužby

Zźłvazný kvantitativní indikátor je v'ýkonové měřítko sluŽby,' kjehoŽ zajištění se příjemce připoskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů včetněstanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. 1 sm|ouvy. Nes|lnenĺ stanovenéminimální hodnoý plnění kvantitativnĺcĹ indikĺto'n *äa*J u příloze e. t sńlouvf je povażováno zanadměľné vyrovnání. 
|(rydměrnému vyľovnáníblíže viz Příruika pro žadatele a příjemce (dále jen

,,příľučka"), která tvoří přílohu č. l progiamu.

1' Přfiemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickýmosobám, pokud nejde o úhrady spoj9ný . po'Lytouánĺm sňzby, ńa kteroí byly poskýnuty.Příjemce odpovídá za hospodárné aifektivnĺ'použitĺp.ncznĺ"h p..tr"am u rouiaou s účelem, nakteý byly poskytnuý (blíŽe vizělánek VI odst. t p.o!.u.uj

2' Příjemce je povinen pouŹít dotaci ýhradně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvya pouze na úhradu nákladů (rnýdajů) na zajiště-ní služby poskytované na území poskýovatele nebopro občany poskýovatele. PeněŽní p.o.iľ"dĺ.y z aoíaće be č,erpat pouze ná náklady (r.ýdaje)ěasově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (ěl. m. odst. 3 smlouvy),
Łokud. došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendernił'o měsíce od uplynutí tohoto období'Dotaci nelze použít na úhradu nákiadů (ýdajů) specifikovaných v ěl. Iu. ojŕ ł |.og.u'u. Dotacinelze poużít na zajištění faku|tativnícľl e ińnoití ($ 35 odst. i zákonao sociálních .luzuĺ"lr;.

3' Přijemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením a plnit povinnostivyplývající z pověření.

4' Přijemce je povinen zlĺeŕej'nitvhodným způsobem, že na službu obdrŽel dotaci od poskytovatele, ato na weboqich stránkách, pokud je má.zÍízeny' na propagačních, informaěnich materiálech,pokud je vydétvá ke s]u.z!ě, dále v případě poříclání a'kcí'souvisejících se službou prezentovatposkýovatele na pozvánkách, v médiicľLa tiskbvých konferencĺch. Přijemce je povinen obdobnýmzpůsobem prezentovat projekt Karlovarské|o kiaje ,,Živý kraj"' a to viditelným umístěním logaprojektu na propagačních materiálech, díl: u prĺpáac "poiaäanĺ 
aLcĺ souvĺś"ii"ĺcn se sluŽbouviditelným umístěním -loga pľojektu na pódiu 1piĺpäonc v rámci videopľojekce). Přijemce umístína weboqých stľánkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz wđw.kr-karlovarskv.cz awww'zivykĺai'cz. Propagaci poskýovatele.je pŤijemĹe povinen á"nzi, , ,ffižárěrečné zprźxyo poskytování sociální služby (např. audióriaěorarnim, fotografie, materiály apod.). Přijemceodpovídá za sprźlu.nost loga posŔytovatele, pokud je 'uvedňo 
nu propugáenĺcn materiálech(pravidla pro užití loga poskytouátel" viz- *y*.rr-Larioua.sky.c' oayir"Kaľlovarský kraj -Poskýován í sym bo l ů a zźštit) a lo ga proj ektu Ň kr aj\v lZ www. z i vykraj . cz).

Clánek W.
Zá'kladní povinnosti příj emce

5. Přijemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a
v souladu s Regionální kaľtou sociá|ní služby v rozsahu oblastí potřeb a

staŽení na webových
P-

zájemce o své činnosti
témat. Regionální kaĘ
stránkách www.kr-

sociálních sluŽeb jsou ke
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem ě. 563/199l Sb.' o úěetnictví , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a ričinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zźlkona o úěetnictví tento zákon

nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o ĺrěetnictví a dalšími

souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

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

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

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

zakźlzkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související

s poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských ěinností příjemce ,se do nákladů sluŽby zahrnují ve ýši odpovídající podílu

stanovenému podle prokazatelného kĺitéria (metodiky), které musí b1it příjemce schopen doložit.

Metodika musí byt zpracovéna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

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

střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou ýši nákladů a qýnosů

(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a

zttroveřl, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. KaŹdý účetní zápis v úěetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním záznamem'

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

z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních záznamech uvést výši
ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

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

specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č. 3 progľamu. Příjemce je

povinen zjišťovat veškeľé potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uŽivatelů sluŽby' které naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
śociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní

způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období' na které jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoty kvantitativních a

kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykázat v Zttvéręćné zprávé o poskýování sociální
služby (dále jen ,,zttvéreéná zpráva"\. Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a

ověřitelné kontľolou.

g. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí KĄského úřadu Karlovaľského kľaje (dále

jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za l. pololetíŻ0l9 (dále jen

,,pľůběžná zprttva") na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do l0. 7 ' 2019.

Průběžná zprttva se zpľacovává zakażdou službu zvlášť. Způsob předloŽení průběžné zprźuy je

stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěľečnou zprávu na formuláři uvedeném

vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż.20Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskýování sluŽby na zttk|adě rozhodnutí o zľušení registrace služby, případně k ukoněení

smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předloŽit závěrečnou zprtlvu do l5 pracovních dnů

od ukončení poskytování služby, případně od ukoněení smlouvy' Závéreč,názprtlva se zpľacovává

zakaŽdou sluŽbu zvlźśť' Způsob předložení zźlvěreéné zprźtvyje stanoven ve vyhlášení pľogramu

na rok 2ol9. v případě, źe závéreč,ná zprźtva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nedůvěryhođné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl

elektľonicky k odstranění nedostatkri závéreěné zprźtvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýmé.
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11' Součástí záłvěreč'né zprávyje finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2poskytnuých na zajištění_-služby. Finančním vypořádáním 
' 
se rozumí přehled o skuteěnýchnákladech a ýnosech vĺahujícíci seke službě, íá"i"'"y!íslení rozdílu ńezi qýnosy a nákladyslužby a vratky nevyěerpanýci peněžních pľostľédků p"'kŕ;;fý;Ĺ;;;il;ü;neinvestienĺ dotace1 a neinvestiění dotace 2'

12' Přij'emce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů avýnosů' které vznikly v souvislosti s poskýováním ;eanoĺĺue sociální služby, na kteľou bylaposkytnuta dotace' popř. na vyžádání předioŽit topĺi aaĺwého přiznánĺ, veeínc kopií účetníchvýkazű, kteľé tvoří povinné příiohy účetní zźtvěrky,á ve . |rĺioľry účetní Ár'cr:ii""
13' Přijemce je povin-en na žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva pľáce asociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě určené odborem sociáIních věcí neboMinisterstvem pľáce a sociálních vecĺ ČR pozuoouune äoplĺu;ĺ"ĺ informace či Jalší dokumenýsouvisející s posýovanou sluŽbou.

14. Přł'emce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcío následujících změnách
zmény v údajích o přijemci:

o v nźzvu přijemce,
o ICO,
o v označení sídlą
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH,o ve sloŽení statutárního orgánu,o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o ľegistraci služby,o ukoněení poskýování sluŽby na základě ľozhodnutí o zrušení ľegistrace služby,o zátnik poskýovatele sluŽby,
a to nejpozdějido 10 pracovních dnů ode.dne, kdy tato změna nastala. Přijemce je povinen doložitzměny ľelevantními doklady. odbor sociálnícĺ vécĺ ohlesene změny eviduje a pouzev případě, Žezměnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti pr1.."" vyľozumí ve lhůtě l0 pracovníchdnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľučeno, ueótno uvedení důvodu.

15' Přfiemce je povinen vykázat v rámci závěreěné zyrávy údaje o přidělených zdrojích financováníslužby z veřejných zdľojů. Přílohou závěrečné'p.á'.y;Ĺou ŕäpi9 právních aktű, na základě kteýchbyla finanění podpora přidělena (rozhodnutí, .'jouuä'eilin1i praunĺ uLt).

16' Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace je přijemce povinen vnátit nejpozději vtermínustanoveném pro předloŽení závěreč,né zprźlvy oäuó.u ,o"iální"h věcí formou bezhotovostníhopřevodu na účet poskýovatele (vrácené 
-peněŹní 

pľostředky musí bý připsány na účet

ľJ;:lľäl"'le.nejpozději 
v poslední den termínu stanovLného pro předloŽe ií zivěreč,né zprávy), a

o nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 1 na účet ě účelovy znak l3 305,variabilní symbol 5221089368. specifický symbol o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na ilěet č vaľiabilnísymbol 5221089368' specifický symbol 6067.
Současně s vrácením nevyčeryäných pen8znĺch prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcíavízo na formuláři uvedeném v přílozó č. 4a pľogramu.
Nevyčerpané peněžní'prostředky zd,otace_buäou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvkováorganizace zŕízená obcí, vráceny na účet po.tyt*uiei" ĺo.,nou be'hotovoštního převoduprostřednictvím bankovního l]lčtu zřizovatele unld"ného v záthlaví.nllouuy,_Lt"ny"rp.ortr"dkováváprostřednictvím svého rozpočtu vztah přij'emce k rozpočtu poskytovatele.
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17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskynuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l 6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý j sou peněŽní
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Souěasně s vrácením peněžních pľostředků zašle přijemce odboru sociálních věci avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky ěi jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyľovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn', nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. 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 po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich ěásti blíże viz příľuěka, kteľá woří přílohu ě' 1 pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním s|uŽby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskytování
služby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŽených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, transformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem' změnu
statutárního orgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončení smlouvy. V případě
zľušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a 1 l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. PÍíjemce je povinen hradit náklady,. které uplatňuje z dotace, polze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zźthlraví smlouvy. Úhľada nákladů zjiného bankovního úětu, než zűětupríj"rn"e,
kteýje uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet'
ze kterého by|a úhrada nákladů uskutečněna' Příjemce je povinen do|oŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty'

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanční kontľole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonęm č,.255/Ż012 Sb.' o kontrole (kontľolní řád), ve
znéní pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta' včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, ä
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umoŽnit kontrolu čerpání a vyuŽití dotace, kontrolu průběhu
poskýování sluŽby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umožnit kontľolním orgánům nahlédnout do ričetní evidence a záznamů o poskýované
sluŽbě' popř' vstupovat do prostór, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkonkontroly dle odst. l tohoto článku, pośkynout iotr"Ĺnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly. Přijemce je povinen pĺedl'ozit kontľolním orgánům poskýovatele kdykolivna vyžádání k nahlédnutí veškeľé účetní záznamy vnahujĺcí se 

' 
k sĺužbě a umožniti kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady'l) ustľpět i předloŽení veškeých úěetních

záznamű, které nemají přímý vztah kpředměfu smloűvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolníň o'gen,i11t''u;ištění o;iginálních účetních
záznamű, vč' podkladů.

3' Poskytovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrżování podmínek, za nichżbyla dotace poskýnuta,
kontroly ľozsahu a průběhu poskytováni sluŽby požaáovat předloŽení další evidence a dokladů,dokumentů ýkajících se poskyování služby ęelmena evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumenÍaci pľokazující průběh poskytování služby uŽivatelům služby). Přijemce jepovinen předložit dokumentaci uživatelů_ śluzby, zejména záznamy o potřebách uživatelů'individuální plány, záznamy o průběhu postytorrańi sluźby, smlouvy o-poskytnutí sociální sluŽby(pokud jsou uzavírźny v písemné formě), vybľaného vzorku uzivateĺli služby v rozsahustanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k prováděníkontľoly uskutečnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za űč,elem získźní či ověŕení informací o průběhu poskytování služby.

4' Přfiemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskytnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu postytńuté dotace.

5' Přijemce je povinen poskýnout součinnosj při ýkonu kontrolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí ČR.

6' Příjemce je povinen realizovat nápľavná opatření, která mu byla uložena na základě pľováděnýchkontrol, a to v poŽadovaném termínu, rózsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

čHnek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1' Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 až 9, lŻaž 15, |9 aź22, popř. jinou povinnost n"p"něŽité povahy vyplývájícĺze smlouvy, povaŽuje se totojednání za porušení rozpočtové kázné ve smýslu urtunou"ni $ 22 zákoná'o rozpočtovychpravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně zźlvaźné |ovinnosti. Příjemce je v tomtopřípadě povinen pľovést odvod za méně závażné porušení rozpoětové káznš ve qýši l,5 yo
poskytnuých peněžních pľostředků dle smlouvy do ro)poětu poskýovatele.

2' Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17, 18,povaŽuje se toto jednání za zadĺżení peněžních p.o.ir.dků ve smyslu ustanovení $ 22 zźkona oľozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů. Prí;e.." je v tomto případě povinen pľovéstvsouladu sustanovením $ 2Ż zákona o rozpočtových prJvidlech úzeńnich roźpočtů odvod zaporušení rozpočtové kázně ve výši zadržených peněiních prostředků do rozpoetu poskytovatele.

3' Jestliže přijemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, ll použití peněŽníchpľostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. l, i, popŕ. použije poskytnuté péněŽní prostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením čtánku vl. odit. i, zi'louu!, povażují se Ęrtoprostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně použité u. ,rnyriu Lstanovenĺ $ 22zźlkona o rozpočtov'ých pľavidlech územnícń rozpočtů. Přijemce je v tomto prĺpaac povinenprovést v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o iozpoětovych prävidlech územních ľozpočtu
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odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neopľávněně použiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na účet éísl vedený u Komerční banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kázné műźe bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Nepľovedení finaněního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst' l0' 11 műże bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udźní důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná béźet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że vypověď byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI' odst. l0 a l1 smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve qýpovědní lhůtě může poskyovatel pozastavit poskytování peněžních prostředků
z neinvestiční dotace l dle ělánku IV' odst. 1.

čHnelĺx.
Záłvérećná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce, která tvoří přílohu č. 1
pľogľamu. Tyto dokumenty jsou pro přijemce zćxazné, věetně dodatků k programu nebo
aktlalizací příruěky' a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit.

2. Smluvní stľany souhlasně pľohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ztlkona č). 89/Ż012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá' platnosti podpisem smluvních stran a ričinnosti dnem uveřejnění v ľegistru smluv
na základé ztĺkona č,. 340lŻ015 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 ětyřech stejnopisech , z nichŹ' jeden obdrží přijemce a tři poskýovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízenáobcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichż jeden obárží přijemce, tři poskytovatel a jeden źŕizovatel. 

ł

5' Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zátkona č'.340/2015
Sb', o zvláštních podmínkách účinnôsti někteýcĹ smlňv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění po'đcisĺ"h předpisů pľovede poskýovatel, oznámení ouveĘnění v registľu. smluv bude přijemci zasláno p'o'ľ"ani"ĺĺm dätovó schránky/na e-mail
uvedený v záhlaví smlouvy.

6' o poskytnutí peněžních prostředkű a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo vsouladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) z-ákona o krajĺcn Zastupitelstvó Karlovarského kaje
usnesením č,. ZK 17/02/19 ze dne 28.Ż.2Ol9.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy vary ane ..?. k 
'.w.t

dne .,#,Í, ĺil?
ĺi.:ĺ

posĘrtovatel
ivĺlo cđfiiiQĺtlQQ',i't ,''y Vuíy o.p.s
śluzoy pĺo nevldeln É o slobozroké
Mozortovo ĄĄĄl6, 3ő0 20 Korlovy Voĺy

Tel./Fox: 353 23ó 0ó5. 353 22Ą 32Ą
. Wv"lw.lyĺlocentrum-kv.cz

lĆ'' zs ?a g8 a3

Za správnost| ,šftnrinkovĺi Etiška
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JspeciÍikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č' 1 VeŕejnopráVní smlouvy o poskytnutÍ dotace z rozpočtu KarlovaÍského kraje na zajiŠtěnĺ sociálních sluŽeb v roce 20í9, evidenčnĺ číslo KKoo386/2o19

í. specifikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

tco:
P ĺl.mce:

1.1.2019 -
31.122020

Użivatelé2,92
Úvazky

pracovnĺk V
pŕimé péči

Karĺovarsk ką

osoby se zdravotnim
postiżenĺm a
chronick m

on mocněnĺm

ambulantnĺ
t6rénnĺ

PPS2868217
pruvodcovské a

pŕedčitatelské slużby

't.'t.2019 -
31.'t2.2020

45UżiVatelétoo
Uvazky

pracovnĺkť] v
pŕĺmé péči

KaÍlovarsk ką

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm

ambulantní'
toíénni

SAS8843326

sociáIné aktivizačni sluŽby
pro seniory a osoby se
zdÍavotnĺm postiźenim

1.'t.2019 -
31j2202043Użivatelé3,05

Úvazky
pramvnĺk V
p ímé péči

Kaíovarsk kÉj
osoby se zrakov m

postiżením

osoby ss zdravotnĺm
postjźenĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantní'
terénnĺ

SR5339732sociálnĺ Íehabilitace

DrlÜl lP.cmklce 3luźbtl v nav.znostl nr
pottdavky n. zr rz.nl

Elużby do llt soclálnĺch 3lužeb

Doba trvlnl
povr enĺ
od-đoMln.Nazev

Mln. hođnot
Dlnění

Nłzev

Územnl
p sobnoat

3oclalnl llułby

up .anénl cĺlovÓ
rkuphy

PrloÍltnl obla3t
(dlo SPRSS)

Fo mt
po3kytovánl

Nłz8v 3oclalnl 3lużbylde mkátorDruh Eoclalnl3lużby lndllátor 2
lndllatoľ í (l6dnotk.

flprcľ,ly)

221700,00562 800,00844 200,OO1 407 000,00

osoby se zdravotnĺm
postiżením a
chronick m

onemocněním

ambulantnĺ,
terénní

PPS26AA7
pr vodcovské a

p dritatelské slużby

115 400,007A2 440.001 173 660,001 956 100,00

senio i, osoby se
zdíavotnĺm postiźením

a chronick m
onemocněnĺm

teÍénnĺ
8mbulantnĺ'sAs8843325

sociálné aktivizačnĺ slużby
pro seniory a osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

118 100,00815 280,001222920,002 038 200,00
osoby se zÍakov m

postiźenĺm

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

onemocněním

ambulantnl
terénní

SR5339732sociálnl rehabilitace

2.8Plátk8 (.ĺ0 %)'t' splátk. (60%)

ztoho mln. nr
plrty, mzdy.

nav šcnl
C lkcm N3lnve3tlěnl dotacc 2

Nelnv$tlčnĺ dot.c í
Up sněnl cĺlové

.kuplny(dle SPRSS,
PÍloÍitnĺ oblrst

PÚlrytovánĺ
FomaNłzev 3oclalnĺ 3lużbyldgntmkátorDruh 3oclálnĺ rlużby


