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o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kĺaje na zajištěnísociálních služeb v roce Ż019 (dźile

jen,,smlouva")

u)

L.

(_t

Smlouva se uzavíľá mezi:
Karlovaľský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo:
7089l t68
DIČ:
CZ7089l168
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Čísloúětu:
Bankovní spojení: Komeľění banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Čísloúětu:
(dále jen,,poskýovatel")
a

Dům klidného stáří, spol. s r'o.
Sídlo:
datová schľánkďemail:

IČo:

Právní foľma:
Registľace ve veřejném ľejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Kraslická Ż6,357 03 Svatava
mx2gz&
26369427
spoleěnost s ručením omezeným
Kĺajský soud v Plzni, C 15904
Jaroslav Pokorný, jednatel
Česká spořitelna, a.s'

Clánek I.
obecné ustanovení

V sou|adu se zákonem

č,. 129/Ż000 Sb., o krajích (krajské zŕizení\,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích")' zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. Ż5012000 Sb., o rozpoětoých pľavidlech
územníchrozpoětů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech
územníchľozpoětů") a v souladu s Pľogramem pľo poskýování finančníchprostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce 2019 (dźúejen ,,pľogram") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek tr.
Pověření

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
představuje spoleěný akt, jímž.je příjemce pověřen poskýováním služeb obecného
',pověření"),
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. 201ŻlŻ1 EU) ze dne
20. pľosince 201 l o použitíčl' l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za ztxazek veřejné služby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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Ż. Příjemce je pověřen

k poskýování sociálních služeb uvedených

v pÍiloze ě' l k pověření

(dále jen

,,služby").

článet III.
její
doba, v nížmá být dosaženo účelu
účel,
Výše dotace a

1.

prostředky, které jsou součástí
Příjemci Se v ľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní
vyrovnávací platby:
zákona o
o účelověurěená neinvestiční dotace zrozpoětuposkýovatele dle ustanovení $Kěl01a
(stovy:
čtyři
4 29l l00,00
sociálních sluzuá"ľ, (dále jen,,neinvestiční dotáce li'; ve výši:

milionydvěstědevadesátjedentisícjednostokorunčeských),
$ l05 zákona o
o účelověurěená neinvestiční dotace žrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení
(slovy padesát
Kč
000,00
výši: 50
sociálních sluzbách (dále jen ,,neinvestiční doáce ž"1r"
tisíc korun českých).
jako ,,dotace") jsou poskytovány
Neinvestiění dotace 1 a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také
sluŽeb a rozpis qýše
foľmou zá|ohy r-pouinno'tĺ následného vyĺeiovĺnĺ'Konkrétní specifikace
l smlouvy'
dotace na jedńotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze ě'

2.

dľuhů

je uľěena na flnancování běžných výdajů souvisejících s poskýováním základních
u jednotliqých druhů
a foľem sociálních služeb v rozsahu stanóveňém základními ěinnostmi hlavě I díle 2 aż 4
jsou uvedeny v části třetí
sociálních služeb; jejich ýčet a charakteristiky
Dotace

zélkona o soc iálních službách.

3.

Úěelu dotace musí b;ýt dosaŽeno ve lhůtě od l 'l.20l9 do 31.lŻ.20l9

článek IV.
Způsob posĘtnutí dotace

1.

příjemci qoskĘnltY ve dvou splátkách
PeněŹní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou
na bankovní Úlčet uvedený v záhlavi
formou bezhotovostního převodu z riětu š,
5213089368, specifický symbol 6933'
smlouvy, pod účeloýmznakem l3 305, variabilní symbol
ve státním rozpoětu následovně:
a to v souladu s přípaänými ľegulaěními opatřeními
po připsání splátky
l. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna
na rok 2019 na
rozpočtu
Státního
dotace poskytŕutéposkytouuĺeli zkapitoly 313. Y|SV
smlouvy'
dnů po uzavření
bankovní ĺe"i po'Lytonátele, ne;po'o!;ĺ oó 30 kalendářních
.z
bude uvolněna nejpozději
dotace
2. splátka ve vysi ło post ytnuié neinu".tiění
zkapito1y 313
poskýovateli
poskýnuté
do 30 kalendářní;h dnů od pŕipsańĺsplátky dotace
MPSV státního rozpočtu nu iot 2019 nabankovní úlčetposkýovatele'
smlouvy je vázáno na skutečnost
odeslání neinvestiční äotace 1 ve qýši uvedené v článku III'
práce ä iociálních vccĺ ČR (dále
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerswem
na základé
jen ,,dotace MPSy.,) v souladu s ustanoíením $ l01a zákona o sociálních sluŽbách
rozpočtu na rok 2019 na bankovní
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 - řuPSv Státního
a termíny výplaý neinvestiění
výši
změnit
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyńľazuje qľáyo
dotace 1, v návaznostina změnu
dotace 1, příp. procentní poměr jednotíi,.y.t' spl'etek n_einvestiění
jednotlivých splátek poskýovaných poskytovateli
výše a termínůqýplat či procentního pomcru
písemně infoľmován do 15
Ministerstve' p*." u ,o'.iální"h vcci ČR, o čemžbude příjemce
poskytovate| dozv.í o sĹutečnostech, kteľéobjektivně brání

o

l

o

-

pľacovních dnů ode dne, kdy se
poskytnutí neinvestičnídotace1 příjemci rĺýšesjednaným způsobem'

2.

příjemci poskýnuty jednorázově
PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 2 budou
převodu zűćtu
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního
na bankovní úěet uvedený v zźth]tavi smlouvy, variabilní symbol
č
52 l 3089368, specifický symbol 6933'
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3.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕizená obcí, uvolněny v souladu S ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na ričet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu
poskýovatele' ZÍizovatel poukáže peněžníprostředky na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

článek V.

Záv azné kvantitativní indikátory

posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko služby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze ě' 1 smlouvy je povaŹováno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyľovnáni b|íźeviz Příruěka pľo žadatele a příjemce (dále jen
,,příľuěkď'), kteľá tvoří přílohu ě'

l

pľogramu.

článet VI.

Zál<ladní povin nosti

p

říj emce

1.

Příjemce nesmí poskytnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo A'zickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskytnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŹití peněžníchpľostředků v souladu s účelem,na
kteý byly poskytnuty (b|íŹe viz ělánek VI odst. l programu).

2.

Příjemce je povinen použítdotaci ýhľadně k účeluuvedenému v článku III. odst. 2 sm|ouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskýované naílzemí poskýovatele nebo
pro občany poskytovatele. Peněžní prostředky z dotace lze č,erpat 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 nelze použítna úhľadunákladů (ýdajů) speciťrkovaných v čl' III. odst. 4 pľogľamu. Dotaci
nelze poużítna zajištěnífakultativních činností($ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

3.

Příjemce je povinen zajistit poskytování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti

4.

vyplýajícíz pověření.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdržel dotaci od poskytovatele, a

to na webových stránkách' pokud je má zŤízeny, na propagaěních, informaěních materiálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat

poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Kaľlovarského kraje ,,Żivý kraj*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Přijemce 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 Závérećnézprélvy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideoztlznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce

odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech
(pravidla pro užitíloga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovarský kraj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Żivy k'rai* (viz www.zivvkraicz).

5.

Přijemce je povinen infonnovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své ěinnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální karty

sociálních služeb jsou ke

staŽení na

karlovarsky.czldotacelStranklz/dotaceEU/OP-l

weboých stránkách

ids-zdroie/lP kpss.aspx.
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www'kr-

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č:' 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a ričinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst' 2 zźtkona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía đalšími
souvisejícími platnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

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

dle

zakázkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiění dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;ft příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schvá|ena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace souvisejícís poskytovanou službou musí b;it
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen proktnat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou qýši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchvýhradně s každou jednotlivou službou a
ztroveřl, aby byl nazttklađě odděleně vedené účetníevidence schopen vyělenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace Ż. Każdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen pľůkaznýmúěetním záznamem'

7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hľazený
z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na úěetních záznamech uvést ýši
čerpaných peněžních prostředků z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiční dotaceŻ.

8.

Příjemce

je

povinen vést evidenci kvalitativních

a

kvantitativních indikátorů, kteľéjsou
specifikovány v Systému monitoľingu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškerépotřeby uživatelů,vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uŽivatelů služby, které naplňujejednotlivá sluŽba, ato ve stľuktuře podle Regionální kaĘ
sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonicképodobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyrvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní prostředky' popř. i po jeho ukončení.Souhrnné konečnéhodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprźxéo poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,ztxěreěná zprtwa"). Yykźzanéhodnoý indikátorů musí b;ýt prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9.

Přijemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľskéhokľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') pľůběžnouzprźuu o poskytování služby za 1. pololetí 2019 (dále jen
,,pľůběžnázpráva") na foľmuláři uvedeném v příloze č. 3 pľogramu, a to v termínu do l0. 7 . 2019.
Průběžnázprtwa se zpracovává za każđousluŽbu zvlášť. Způsob předložení průběžnézprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

je povinen předložit odboru sociálních věcí závěrečnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15' 2. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskyování služby na základé rozhodnutí o zľušeníregistrace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do l5 pracovních dnri

10. Příjemce

od ukončeníposkýování služby, případně od ukončenísmlouvy. Závěreénázprávase zpracovává
zakażdou s|užbu zvlášť. Způsob předloŽení zźryěręč,nézprźwy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok 2019. V případě, że zźxěrećná zprźxa bude neúplná' údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné,wzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýmě.
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l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujícíchse ke sluŽbě' včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklädy
sluŽby a vratky nevyčeľpaných peněžníchprostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestičnídotace

11. Součástízélvěrečnézprávy je finančnívypořádání neinvestiční dotace

1a

neinvestičnídotace 2'

12. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyźád,ání předložit kopii daňového přiznání' včetně kopií účetních
výkazü, kteľétvoří povinné přílohy úěetnízźlvěrky, a vě. přílohy účetnízávěrky'

je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva pttrce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě uľčenéodborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či dalšídokumenty

13. Přijemce

souvisej ícís poskytovanou službou.

14. Příjemce je povinen písemně infoľmovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajícho příjemci:
o v ntuvu příjemce,

o
o
o
o
o

IČo,

v oznaěení sídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve složenístatutárního orgánu,
v bankovním spojení,
. změny v rozhodnutí o registraci služby,
o ukoněení poskytování služby naztkladě ľozhodnutío zrušení registrace sluŽby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
zmény re|evantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášen é změny eviduje a polze v pŕípadě,že
změnu nelze akceptovat' písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení zmény doruěeno, včetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdľojů. PříIohou závéreč,nézpľávy jsou kopie právních aktů, nazákladěkteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).
16. Nevyčerpanépeněžníprostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprźtvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zprávy), a

to následovně:
o nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace 1 na účetč

účeloqýznak l3 305,
variabilní symbol 5213089368, specifický symbol
. nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č)
variabilní
symbol 52l3089368, specifický symbol 6933.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpané peněžníprostředky z dotace budou v případě příjemce, kteqým je příspěvková
oľganizace zŕízenáobcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.
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je rovněŽ povinen vrátit

poskytnuté peněžníprostředky ěi jejich část poskyovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy' jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozyí. Současně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.

17. Příjemce

18. Přijemce je ľovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskyovateli
v případě nadměrného vyrovnání' Zanadměmé vyrovnání se povaŽuje:

.

.

nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn.' nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění zttvazĺých kvantitativních indikátorů
uvedené v příIoze ě.

1

smlouvy,

výše kladného rozdí|u mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odeětení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či

jejich části blíŽe viz příruěka, která tvoří přílohu ě.

1

pľogľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľédokumený a účetní
záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a pľokazujícíěerpání peněžních prostředků na poskytování
sluŽby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k udá|osti' skuteěnosti, kteľémají nebo mohou mít za
následek příjemcůvzánik, transformaci, sloučeníěi splynutí sjiným subjektem, změnu

20. Příjemce

statutárního orgánu příjemce.

je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušenípľávnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l l tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

21. Příjemce

Ż2. Pŕíjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zźlhlavísmlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu, neŽ z účtupří;"."",
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet'
ze kterého byla úhrada nák|adů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními úěty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskytovate|e jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonęm č.320/200l Sb.,
o finančníkontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole)' ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255120l2 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve
znénípozdějších předpisů a dalšímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichž byla dotace poskynuta, věetně podmínek vypl;ivajícíchze smlouYY, d
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2.

Příjemce je povinen v pľůběhu poskýování sluŽby i po skončeníúěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěeľpání a vyużiti dotace, kontrolu průběhu
poskýování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamü o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostoľ, kde je sluŽba poskyována. Příjemce je povinen umoŽnii výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným
k pľovádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovateĚ taytoliu
na vyŽádání k nahlédnutí veškeréričetnízáznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
i kontrolu souvisejících skutečností(dále jen
a strpět i předložení veškeých účetních
',podklady")
záznamű, kteľénemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamű, vč. podkladů.

3.

Poskýovatelje opľávněn v rámci kontľoly dodrŽování podmínek, zanichŹbyla dotace poskýnuta,
kontľoly rozsahu a pľůběhuposkýování služby požadovat předložení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskyování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazujícíprůběh poskytování služby uživatelům sluŽby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uŽivatelů,
individuální plány, zévnamy o pľůběhu poskytování služby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné foľmě)' vybľanéhovzorku uživatęIůslužby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
v rámci kontroly rozhovory s vybranými uŽivateli sluŽby
jejich souhlasem) za účelęmzískání či ověření informací o pľůběhu poskýování sluŽby'

kontľoly uskuteěnily
(s

4.
5.
6.

Přijemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit dalšídokumenĘĺ, souvisejícís plněním účeluposkynuté dotace.
Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontrolní ěinnosti ze strany poskytovatele

nebo Ministerstva práce a sociálních věcí CR'

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, kteľá mu byla uloŽena na zźlkladě prováděných
kontro|, a to v pożadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

čHnek VIII.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

JestliŽe přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aź9,12
až 75, |9 aż2Ż, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení ľozpočtovékázně ve smyslu ustanovení Ż2 zákona o ľozpoětoqých
$
pľavidlech rizemních rozpočtův důsledku porušení méně zźtvażnépovinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźlvaŽnéporušenírozpočtovékźĺ:něve vyśil,5 %
poskytnuqých peněžních prostředků d|e smlouvy do rozpoětu poskytovatele.

Ż. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu

peněŽních prostředků dlečlánku VI' odst. 76, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o

rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce

je

v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovenim $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výšizadrźenýchpeněžníchprostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

lo, l1 použitípeněŽních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. l,2, popř. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich ěást) v rozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povaŽují se t5rto
pľostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení 22
$
zttkona o rozpoětoqých pľavidlech územních ľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
pľovéstv souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů
JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI. odst.
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odvod za porušeníľozpoětové kázné ve výši neoprávněně pouŽiých peněžních pľostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeréplatby jako důsledky porušenípovinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet čísl
vedený u Komerění banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5.

Porušení rozpoětové kázně műŽe byt důvodem, pro kteý nebude přijemce pověřen k poskyování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI odst. 10, l
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním ľoce'

l

můžebyt

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit nazákladé písemnédohody smluvních stľan nebo

ýpovědí

2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počínáběžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, źe vypověď byla doručena
5. dnem od jejího odeslání'

3.

V případě ukončenísmlouvy dle

ýše 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 lhůtě můŽe poskytovatel

z neinvestičnídotace 1 dle článku IV. odst. 1'

pozastavit

poskytování peněžních prostředků

Clánek X.
Záxérečná ustanovení

1.

Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finančnívypořádání neinvestičnídotace l

a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny V progľamu a v příručce,která tvoří pří|ohu č. l
progľamu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce zźtvazné,věetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kr_
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

2.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, Źe tádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č,. 500/Ż004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č). 89/2012 Sb', občanský zźlkoník,ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v ľegistru smluv
na zélkladě zttkona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (ztkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichž jeden obdržípřijemce a tři poskýovatel.
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V

případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichž' jeden obdržípříjemce, tři poskytovatel a jeden zŕlzovatel.

5.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na základě ztlkona č.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznám-ení o
uveĘnění v registľu smluv bude přijemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e_mail
uvedený v zálhlaví smlouvy.

6. o

poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kľaje
usnesením ě. ZK 17102/|9 ze dnę Ż8'Ż.2019.
S

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

??
Karlovy Vary dne ..:.....,Ą,

Loĺ?

/:

!: .ł:.*7....

dne

Z7.,'3,

Đ/?

Mg
pro

Za správnost:

Stěpĺinkoĺ,ti E!ĺřk,,
Podpis
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.

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č' 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálnĺch slużeb v roce 2o19, evidenční
čísloKKoo4o4/2o19
P llemce:

s

lčo:

r_o.

í. Specifikace slużeb

Druh

socláhĺ.luźby

domovy se zvláštním
Íeżimem

2.

ld9ntlfikátor

6594507

NŁov 3oclálnĺ 8lužby

D

m klidného stá í, spol.

s r.o.

FoÍma

p03k!ŕtoYanĺ

pobytová

PrloÍltnĺobla3t
(dlc SPRSS)

senio

Up

Ún

nt cllovĆ
skuplny

Boclálnĺ slużby

Karlovarsk kraj

i

ĺ

lndikátor
(lodnotke kapacltyt

Úzcmnĺ

prbobnort

N zev

L

źka

lndlkatoÍ 2

Mln, hodnotr

od-do

Názov

olněnl
25

Doba tÍvánĺ
pově onl

obložnost

8pociíĺkaco
návaznosti nr 8tlnovon
pożadavky na za azenĺ
Boclá|nl 8lužby do 8ttä

loclalnĺch služgb

65'o0oŕ

't.1.2019 -

31j22020

Rozpis poskytnuté dotace

Druh .oclálnĺ služby

domovy se zvláśtnĺm
reżimem

ldentilikłtor

6594507

NázoY sociálnl

o

m

lluźby

klidného stá í' spol'
s r.o.

FoÍmr
Po8kytovánl

pobytová

PÍloÍltnĺobla3t
(dlc SPRSS)

senio

i

NolnvÔstlčnĺ dotaco

Upiocn nĺ cĺlov
skuplny

Cclkom

4291

'.tOO,OO

z toho mln. na
pl.ty, mzdy r
nlv Üonĺ

ĺ.3platk! (6096)

2 574 660,00

í
2..pl tk!

1

(rO %)

716 440,O0

Noĺnviltičnĺdotacg 2

50 000,00

)

