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vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
a€ o poskytnutí dotace zrozpoétu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v ľoce Ż019 (dále
ôo

jen,,smlouva")

,Ą

' Smlouva

se uzavírá mezi:
Karlovaľský kľaj
Záyodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Sídlo:
7089l 168
lČo:
CZ7089l|68
DIČ:
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis' náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Čęská národní banka
Čísloúčtu:
Bankovní spojení Komerění banka, a.s., pobočka Kaľlovy Vary
Čísloúčtu:
(dále jen,,poskýovatel"
a

DOP - HC s.r.o.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejnérn rejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Beľgmannova 740,356 04 Dolní Rychnov
8vazjŻu

Ż6356589
společnost s ruěením omezeným
Krajský soud v P|zni, C 15036

MSc. Magdaléna Radošová, MBA, jednatelka
ČeskosÍovenskáobchodní banka, a's.

Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Clánek I.

Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č). lŻ9l2000 Sb.' o kľajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách")' zákonem č)' Ż5012000 Sb.' o rozpoětoqých pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpočtoýchpľavid|ech
územníchrozpoětů") a v souladu s Programem pľo poskytování finaněních prostředků na zajištění
sociálních sluŽeb vrocę 20l9 (dále jen ,,program") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá'

čHnekn.
Pověření

1.

Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jimž'je příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zźýmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. 201Ż/2l EU) ze dne
20. prosince 20ll o pouŽití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na statní podporu
ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.

Smlouva spolu

s

t/9

uvedených v příloze
Příjemce je pověřen k poskýování sociálních služeb
,'sluŽby").

Ż

č' 1 k pověření (dále jen

článek III.

účelu
Výše dotace a její účelodoba' v nížmá být dosaženo
peněŽní pľostředky, které jsou souěástí
Příjemci Se Vrocę 2019 poskýují na zajištění sluŽeb

1.

vyrovnávací platby:
ustanovení $ l0la zákona o
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle 8l5
600'00 Kě (slovy: sedm
1;';ve výši:7
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiění dotace
milionů osm set patnáct tisíc šest set koľun českých)'
ustanovení $ l05 zákona o
o úěelově určená neinvestiční dotace zľozpoětu poskýovatele dle
Ż';1veýši: l02 000'00 Kč (slovy jedno sto
sociálních .ru7ua.r' iĺĺlejen ,,neinvestiěńí dotaôe
dva tisíc korun českých)'
(společně dále také jako ,'dotaceo')jsou poskytovány
Neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2
Konkľétníśpecifikace sluŽeb a rozpis výše
formou ztiohy."p""i""".,i následnéńo "yĺeiouanĺ.
l smlouvy'
ło'u"" na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze ě'

2.

zźlk|adníchdruhů

je uľěena na financování běžných "ýdujY souvisejícíchs poskytovánimjednotlivých dľuhů
člnnostmi u
a forem sociálních služeb u .or.uhu'r,unóu"ňe. zákla-dními
sociálníchslužeb;jejichvýěetacharakteristikyjsouuvedenyvěástitřetíhlavě|díle2aŹ4

Dotace

ztĺkona o sociálních službách

do 31'1'2'Ż019
Úeelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od l'l'2019

3

článet ľV.

Způsob posĘtnutí dotace

1.

l budou příjemci qosk{nu'pl ve dvou splátkách
PeněŽní pľostředky ve qýši neinvestiční dotace
a bańkovní úěet uvedený v ztthlavi
formou bezhotovostního převodu z ĺrětu é
symbol 5213089368' specifický symbol6595'
smlouvy, pod úěeloqým znakem l3 i05, variabilní
ve státním rozpoětu následovně:
a to v soulad" , příp"'d"ými regulaěnímitpatřeními
uvolněna po připsání splátky
l. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude

o

o

dotaceposkýnutéposkýovateli'l.apitoly3l-3.Y,ĽSVstátníhorozpoětunaľokŻ0|9na
po uzavření smlouvy'

dnů
bankovní ĺe"i_porLyto"áte1e, ne.;po'aů:i oó 30 kalęndářních
1 bude uvolněna nejpozději
2. splátka ve výši 40 % poskytnuté 'neinvestiční dotace poskýovateli zkapitoly 3l3 _
poskýnuté
do 30 kalendářních dnů od prip'ĺńi.|látky dotace
poskytovatele..
r!ěet
nabankovní
19
MPSV'tatniňo .o'počtu na iok Ż0

odesláníneinvestičnídotace1veýšiuvedenévělánkuIII'smlouvyjevázánonaskuteěnost
Mjnisteľsryem práce ä sociálních vccí ČR idate
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli
o sociálních službách na základě
jen ,,dotace ĺłľSÝ.,;u routadu ,uśtunoílnĺm$ lotu zttkona
_
lrĺpsv statního rozpoětu na ľok ?O|9 na bankovní
rozhodnutí o poskýnutí dotace z tapito! : t r
změnit výši ; termíny výplaty neinvestiční
riěet poskýovateŕ. P;skytovatel ĺ "yń'u'u.;.'Ę'á]o
".půtek
neinvestičňídotace 1, v návaznosti na změnu
dotace 1, příp. procentní poměľ jednoiíiú.n
splátek poskýovaných poskýovateli
výše a teľmínůr.ýplat či procentnír'" pJ-.J* ;edno1livých
pŕĺ3emce písemně informován do l5
Ministerstve. p.áä" u ro"iální.h "ě"ićŔ, o"čemŽ uuoe
o skuieěnostech' které objektivně bľání
pľacovních dnů ode dne, kdy ,. po.tfouatel 'dozví
ioskytnutí neinvestiění dotacei

2.

příjemci qýše sj ednaným způsobem'

2 budou příjemci poskýnuty jednorázově
PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace
formoľ bezhotovostního převodu z'ílótu
do 2l kalendářních dnů po uzavřen1-_.*touny, a to
symbol
a bankovní űčet uvedený v zźlhlavísmlouvy' variabilní
ě
5213089368, specifický symbol 6595
Żl9

-T
3.

Peněžnípľostředky ve výšineinvestičnídotace 1 a neinvestiční dotace 2 budou příjemci' kteým je
příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet příjemce bez zbyteč,néhoodkladu'

čHnekV.

Záv azné kvantitativní ĺndikátory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištěníse příjemce při
poskýování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č' l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je povażovźtnoza
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání b|íŹe viz Příručkapro Žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), která woří přílohu ě. 1 programu.
Clánek VI.
Zá.kladní povinnosti příj emce

1.

Příjemce nesmí poskynuté peněžníprostředky poskýnout jiným právnickým nebo szickým
osobám, pokud nejde o lihrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použitípeněŽních prostředků v souladu s úěelem, na
ktery byly poskytnuty (b|iŹe viz článek VI odst. l pľogramu).

2.

je povinen použítdotaci ýhradně k účeluuvedenému v článku III' odst. 2 smlouvy
pouze
na úhradu nákladů (vydajů) na zajištěnísluŽby poskytované na uzemí poskýovatele nebo
a
Příjemce

pro oběany poskytovatele. PeněŽní pľostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím' na které se dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci ne|ze pouŹít na úhradu nákladů (yýdajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 4 programu' Dotaci
nelze poużítna zajištěnífakultativních činností($ 35 odst. 4 zźlkona o sociálních službách).

3.
4.

Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením
vyplývajícíz pověření.

a plnit

povinnosti

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na službu obdľŽel dotaci od poskyovatele, a

to na webových stľánkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, informačníchmateriálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat

poskýovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
żpůsobemprezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivý kraj*, a to viditelným umístěním loga
projektu na pľopagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zŕízeny,aktivní odkaz www.kr-karlovarskv.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v ľámci Zźxéreč,nézprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam' fotogľafie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech
(pravidla pro užitíloga poskytovatele viz www.kr-kaľlovarsk-Y.cz odkaz Karlovaľský kraj _
Poskýování symbolů azźśtit)a loga projektu ,,Zivy kra1* (viz www.zivykraj.cz).

5.

Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zćĄemce o své ěinnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních služeb jsou ke staženína webových stránkách www.krkarlovarskv.cżdotace/Strankv/dotaceEU/oP-l ids-zdroi e/IP kpss.aspx.
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6.

Sb', o účetnictví,ve znění
Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákone m ć,. 563ll99l
platnými a účinnými
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákono úěetnictví") a-ldalšími souvisejícími
tento ztlkon
účetnictví
o
zźlkona
2
odstprávními predpĺsy. i"',rij" .ő nu příjemce dle $
a dalšími
úěetnictví
o
se
zákonem
neváahuje' .urałrj"se tento prĺ;emôeíest úěetnictví v souladu
stavy
úěetnictví
je
v
vést
povinen
souvisejícímiplatými a ĺĺinnymiprávními předpisy. Příjemce
pľůkazně,
výnosů
a
u3in1ich pasív, nákladů
a pohyby majátku á;in1i"l' aktił, rźrvazkůvěelně átutlĺ
sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
(identifikátoru
sluŽbě
uu'Ĺoů ke konkľétní
s prokazatelnou

(např' dle
a qýnosů rpo3"ný.t sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činnostípříjemce na veškeĺé
se vztahuje
zakázkového ěi analytiótjtlo členění).Povinnost odděleného úětování

související
jednotlivé polozŕy śouvisejícíse siuŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky
pro více
společné
2. Nepřímé náklady
s poskýnutou neińvestiění đotacíl a neinvestiění dotací
ve ýši odpovídajícípodílu
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby zahrnují
musí bý příjemce schopen doloŽit'
stanovenému podle pľokáza:telného kitéria (metodiky)' Řteľé
osobou příjemce (statutární
odpovědnou
Metodika ,nurĺ Ĺyt'rpracována písemně a'schválena
s.luŽbou musí b;ýt
poskytovanou
s
orgán, popř' jím pověřená osoba). Uěetní operace souvisôjící
úěetnĺch
zvláštních
ve
ělenění'
úětovány oddělen! od ostatních aktivit příjemce (v analytickém
od
ostatních
prokázat odděleně
střediscích, zauilracn apod.) tak, aby'uýt pĺĺ;emceschopen
celkovou
zejméńa
ýši nákladri a výnosů
,o.ĺálni.h''luz"b
hospodářských ěinností Łĺ ;in1i.ľ'
jednotlivou sluŽbou a
(qýsledek hospodaření) za ŕaléndářníľok souvisejících qýhradně s každou
které byly
vyělenitĺáklady,
schopen
zźrovei,aby byl nazáŔ|adéodděleně vedené účetníevidence
v
účetnictví
zápis
účetní
Każdý
Ż.
hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z nęinvestiění dotace
příjemóe musí bý podloŽen průkazným úěetním zźnnamem'

7.

Že se jedná o náklad hrazený
Příjemce je povinen účetnízáznamy označit tak, aby bylo zřejmé,
na účetníchzáznamech uvést ýši
z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotacô Ż, a
z neinvestiění dotace 2'
nebo
l
prostředků z neinvestičnídotace
čerpaných peněžních

8.

kvantitativních indikátorů, kteľé jsotl
je přílohou č' 3 progľamu' Příjemce je
specifikovány v Systému monitoringu' Systéin monitoringu
potřeb uŽivatelů avykazovat
povinen zjišľovaiveškerépotřeby užiuut.tt, vést evidenci veškeých
podle Regionální kaľý
struktuře
ve
a
to
jednotlivá
ďYžb.?:
potřeby uŽivatelů služby, ŕterénaplňuje
podobě, konkľétní
v
elektronické
indikátorů
sociální služby' Příjemce je povínen"věst evidenci
je
oprávněn vyzvat
Poskýovatel
způsob vedeni eviđenceiňaiĹatort je v kompetenci příjemce.
jsou
poskýovány
které
na
příjemce k předloŽení evidence indikátoľů raýtotiv v průběhu období,
a
kvantitativních
hodnoý
peněžnípľostreJky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné konečné
sociá]ní
o poskyování
kvalitativnícľl indiĹítôľůje přijemce povinen vykźzat v Zttvérečnézprávé
bý pľokazatelné a
musí
indikátoľů
hodnoý
sluŽby (dále jen ',závérěćn| źpravďt1. Yykázáné

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních

a

ověřitelné kontrolou

9.

(dále
je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľskéhokľaje
jen
(dále
jeŕ''oobo. säciálnícńvěcí'') průběžnou zprźwuo poskytovĺní sluŽby za l. pololetiŻ019
Ż0119
'
v přílôze ě. 3 programu, a to v termínu do l0' 7 '
,'průběŽná ,práru;':) nu ľo.nlutari uvedeném
je
zprtxy
průběŽné
předloŽení
Způsob
zviltšť.
stuzbu
Příjemce

Průběžná zprttva se zpracovávtl zakażdou
stanoven ve vyhlášení pľogramu na ľok 20l9'

zprávu na formuláři uvedeném
10. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních véci závéręčnou

dojde kukoněení
vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż'.ŻoŻo. Vpřípadě, kdy
k ukoněení
případně
služby,
registľace
zrušení
poskytování .l"zuř nu źanuac .őĺ'oaňtĺo
dnů
pracovních
l5
do
zprávu
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předloŽit závěľeěnou
Zttvéręěnázpĺáva se zpracovává
od ukoněení poskytováíĺ"stuzuy, prípädně od ůkončenísmlouvy.
závéreénézprávyje stanoven ve vyhlášenípľogramu
zakaŹdousluzbuälesť. Způsób
'że préatozenĺ
záłěreéná zprttva bude neúplná' údaje v ní. uvedené nepřesné'
na rok 2019. V případě,
příjemce telefonicky a zároveň
nesrozumitelné či nódĺucryľrodné, vyzve odboľ sociálních věcí
v elektronické ýmé'
stanovené
lhůtě
ve
zprtlvy
elektronicky k odstľanění nädostatkůzávěreěné
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11. Součástízávěreěné zprźxy je finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě, věetně vyčísleníľozdí|u mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestičnídotace 2.

je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předložit

přehled celkových nákladů a
jednotlivé
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním
sociální služby, na kterou byla
poskytnuta dotace' popř. na vyżádání předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazű, které ĺořípovinné přílohy úěetní zźxérky,a vě. přílohy účetnízźxěrky'

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních

věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČRposkýnout písemně ve lhůtě uľčenéodborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČRpožadovanédoplňující informace či dalšídokumený
souvisej ícís poskytovanou sluŽbou'

14. Příjemce je povinen písemně informovat odboľ sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v ĺrdajích o příjemci:
o v názvu příjemce,

.
o
o

o
o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve sloŽení statutiĺľníhoorgánu,

v bankovním spojení,

Změny v rozhodnutí o registraci služby,
ukoněení poskýování služby nazákladé rozhodnutí o zľušeníregistľace služby,

zźnik poskýovatele služby,
l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny re|evantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášenézměny eviduje a polze 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' věetně uvedení důvodu.
a to nejpozději do

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdľojů.Přílohou zźyéreěnézprávy jsou kopie právních aktů, naztlk|adě kteých
byla finančnípodpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijinýprávní akt).
16. Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace

je

příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu

stanoveném pro předloŽení závéreěné zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžnípľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení ztyěreěné zprávy), a

to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účetč
vaľiabilnísymbol 52 13089368, specifický symbol 6595,
. nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,ęt č,
symbol 5213089368, specifický symbol 6595.

účeloýznak

13

305,

vaľiabilní

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžníchpľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpanépeněžní pľostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízenáobcí, vľáceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního ličtu zŕizovate|e uvedeného v zźlhlavi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovate|i
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.
18. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadměmé vyrovnání se považuje:

o
o

nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění zźxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. l smlouvy,
qýše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými v'ýnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtenípřiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a teľmínu vrácení poskynuých peněžních pľostředků či

jejich ěásti b|íżeviz příruěka, která tvoří přílohu č. 1 programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenĘ a účetnízáznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazujícíčeľpánípeněžních prostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního ľoku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymźhánízadrŹených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne' kdy došlo k události, skutečnosti, kteľémají nebo mohou mít za
následek příjemcůvzánik, transformaci, slouěení ěi splynutí sjiným subjektem' změnu
statutárního orgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně lrávnické osoby, aby prtxa a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a 1 1 tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.
22. Pŕíjemceje povinen hľadit náklady,' které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního ričtu příjemce,
kteý je uveden v zŕlhlaví smlouvy' Uhľada nákladů z jiného bankovního úětu, než zilčtu příjemce,
kteĘý je uveden v záth|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními ričty.

článek VII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontľole), ve
zněni pozdějšíchpředpisů' a v souladu se zákonem č,. Ż5512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znénípozdějších předpisri a dalšímiplatnými a úěinnými právními předpisy kontľolovat dodľženĺ
podmínek, za nichž. byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajícíchze smlouYY, &
příjemce je povinen tuto kontľolu stľpět.

2.

Příjemce

v pľůběhu poskytování služby i po skončeníúčinnostismlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čeľpánía vyutití dotace, kontrolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen

je povinen

6/9

zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nahlédnout do úěetníevidence a záznamt o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly. Přijemce je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŹádání k nahlédnutí veškeréúěetnízáznamy vztahujícíse k službě a umoŽnit
i kontľolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých úěetních
zźĺznamű,které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních riěetních
zźznamü, vč. podkladů'

3.

Poskýovatel je oprávněn v rámci kontroly dodľžovánípodmínek, za nichż byla dotace poskytnuta,
kontľoly rozsahu a pľůběhuposkytování služby poŽadovat předloženídalšíevidence a dokladů'
dokumentů ýkajícíchse poskýování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uživatelůsluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírtny v písemné formě), vybraného vzorku uŽivatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontľoly uskuteěnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za úěelem získźniči ověření informací o průběhu poskýování sluŽby.

4.

Přijemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit dalšídokumený' souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace'

5.

Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při

6.

nebo Ministeľstva práce asociálních věcí ČR.

ýkonu kontľolníčinnosti ze

stľany poskýovatele

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uloŽen a na zálkladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném teľmínu, ľozsahu a kvalitě, a infoľmovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření ulÖŽil.

čÉnekVIII.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aź9, lŻ
aż 15, 19 až'2Ż,popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíze smlouvy, považuje se toto

jednání za porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona

o

rozpoětov'ých

pľavidlech územníchrozpoětů v důsledku porušeníménézávażnépovinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za ménézávażnéporušení rozpočtovékázně ve wši l,5 %
poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do ľozpočtu poskýovatele.

2.

Jęstliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dleělánku VI. odst. 16, 17,78,
považuje se toto jednání za zadrŽení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o
rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 ztĺkona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výšizadrŹených peněžních prostředků do ľozpočtu poskýovatele.

3.

JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, 11 poużitípeněžních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. l, Ż, popŕ. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) Vrozpoľu sustanovením článku Vt. odst. 1, 2 smlouvy, považujíse Ęrto
prostředky (případně jejich ěást) za prostředky neopľávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22
zźtkona o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 ztlkona o rozpoětoqých pľavidlech územních rozpoětů
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odvod za porušení rozpoětové kázné ve výši neoprávněně pouŽiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4.

Veškeréplatby jako důsledky poľušenípovinností příjemce provede příjemce formou
vedený u Komerčníbanky, a.s.,
bezhotovostního převodu na úěet č,is|
pobočka Karlovy Vary.

5.

Porušení rozpočtovékázně műže byt důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

VI. odst. 10, 11

můŽe b;ýt

Clánek IX.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zľušit nazákladě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí

Ż. Kteľákoli smluvní stľana je

oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínáběżet 1' dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, že ýpověd' byla doručena
5. dnem od

3.

jejího odeslání.

V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 10 a l l smlouvy' a to ke dni
ukončenísmlouvy'

4. Ve

výpovědní lhťltě můžeposkýovatel pozastavit poskýování peněŽních
l dle článku IV. odst'-l.

prostředků

z neinvestiění dotace

Clánek X.
Závérečná ustanovení

1.

Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontľolu a finančnívypořádání neinvestičnídotace 1
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogľamu a v příľučce,která tvoří přílohu ě. 1
programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k pľogramu nebo

aktualizací příruěky,

a jsou

zveřejněny
K

na webových stránkách kľaje http://www.kr-

k -socialni/soc
Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkoua bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžnímiprostředky řídit.

2.

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

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zttkona č). 500lŻ004 Sb.' spľávní Íád, ve znénípozdéjšíchpředpisů
a zttkona č,' 89lŻ0lŻ Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních Stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
zttk|adě zákona ć. 340lŻ0l5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichż jeden obdľŽí příjemce a tři poskýovatel'

na
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V

případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichž. jeden obdrŽí přijemce, tři poskýovatel ajeden źÍizovatel.

5.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zźkladě zákona č,.34O/20l5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých sm|uv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznám-ení o
uveĘnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky/na e-mail
uvedený v zźthlravísmlouvy.

6. o

poskytnutí penéżníchpľostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu
$ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajích Zastupitelsĺo Karlovarského kľaje

s ustanovením

usnesením

č,.

ZK

17l0Żl19 ze dne28.2.2019.

Přílohy:

1.

Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne ,/ł-4.

M
pr

ĺł/ł

ż

V.'\-a-L!.......

dne ...1.Y.:.Y.:

ŁV5

bis
eą,

ležitostí

Za správnost: ;,
l,s

te;

Du

l

l

k ĺ \'t

i

[.'

l i'ł Ä,,

.................

Podpis
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Specifĺkace služeb a rozpis poskytnuté dotace

p íloha c. 'ĺ Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajiŠtěnísociálních
slużeb v roce 2019, evidenční číSloKKoo4o2/2o19
P liomce:

DOP - HC s.r.o.

lčo:
1.

2635 589

Specifikace sluŽeb

Druh

roclálnlrluäy

peěovatelská slużba

ldontlÍikĺtor

71

NázoY toclŮlnĺ 3lużby

DPs Loket a okolí

54308

sociálnĺ slużby
Poskytovaná ve
zdravotnick ch za ĺzenĺch
lťlŽkové péče

9950098

domovy se zvĺáštním
reżimem

2050047

domovy pro seniory

3138287

D

m

ošet ovatBlské péče

Domov se zvláŠtním

Íežimem

Domov pro seniory

FoÍma
po3kytovánĺ

terénnĺ

pobytová

PÍloÍltnl obla3t

(dl. SPRSSI

Up c.nánĺ cĺlov

.kuplny

ssnio i, osoby se
zdravotnĺm postiżením
a chronick m
onemocněním, osoby
s duševním
onemocněnĺm

Úzcmnĺ

lndlkator

ĺ

p robnoat

.oclálnĺ 3lużby

k8p.cltyl

Üednotkr

oob! tľvánĺ

lndlkátor 2

pova onĺ

Mln. hodnota
Dln nl

Název

pracovník v

3,91

UŽjvatelé

58

Karlovarsk kraj

Ll:]żka

o

obloŽnost

65,00%

obloŽnost

65,00%

obložnost

65,00%

Karlovarsk kraj

NlĘcY

od-do

Mĺn. hodnote

llt

Úvazky

p ímépéči

senio

i

pobytová

senio

i

Karlovarsk kÍaj

L żka

pobytoVá

senio

i

Karlovarsk kraj

Lťżka

Foma

PÍloÍitnĺoblett
(dlo SPRSS'

't9

Dllčĺ8pcclílkaco 3lužby v
návezno8 nt rtanovan
pożadavky n! zr rzcnĺ
roclalnl 3lužby do 3ĺt
3oclálnlch .lużcb

1.'1.2019 -

31.122020

1.1.20't9 -

31.12.2020
1.1.2019 -

31j2.2020
1.'t.2019 -

31j22020

2. Rozpis poskytnuté dotace
N3lnve3tlčnĺ dotlce
Druh soclálnl8luźby

ldontl'lkátoŕ

NlĘcv 8oclálnl .lužby

po3kytovanl

up ..nÖnĺ clloYa
3kuplny

Colkam

z toho mln. nt
platy, mzdy a

nrv lanĺ

í..platta

(6096l

í
2.3plátłr

(4o %)

sénio i' osoby se

pečovatelská slużba

7154308

sociálnĺ sluŽby
poskytované ve
zdravotnick}'ch za ĺzenĺch
I Žkové péěe

9950098

domovy se
rožimem
domovy pro sgniory

2050047
31382A7

DPs Lokat a okolí

Dťrm oŠet ovatelské

péée

Domov se zvláštnĺm
rgżimem
Oomov pro seniory

terénní

pobytová

zdraVotním postiżením
a chronick m

onemocnénim, osoby
s duševnĺm
onémocněním

senio

i

pobytová

senio

i

pobytová

senron

921 000,00

552 600,00

368 400,00

7 000,00

607 000,00

364 200,00

242800,OO

5 000,00

3 424 800,00

2 054 880,00

2 862 800,00

1 717

680,00

1 369

920,00

1 't45120,00

50 000,00
40 000,00

