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Evidenění číslo: KK00405 l20I9

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 20|9 (dźie

jen,,smlouva")

Sm|ouva se uzav írá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo: Zźnodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089l168
Zastoupený: Mgr' Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo úětu: 
Bankovní spojení a.s., poboěka Karlovy Vary
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"
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Dveře dokořán z.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen ,,příjemce")

U ohře 210ĺ19,360 l8 Karlovy Vary
6qypĺei
Ż6995549
spolek
KĘský soud v Plzni,L 4287
Bohumi[ Svoboda, předseda
Československá obchodní banka, a.s.

čHnelĺ l.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,.l29lŻ000 Sb., o kľajích (kľajské zŕízení), 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). 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
rizemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtových pľavidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb vľoce 2019 (dźiejen,,program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímŹje příjemce pověřen poskýováním služeb obecného
hospodářského zź|mu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0l2l2l EU) ze dne
20. prosince 20l 1 o použití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźtvazek veřejné sluŽby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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Ż Příjemce je pověřen k poskýování sociálních služeb uvedených v příloze č' 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby")

Żl9

čÉnek III.
Výšedotaceajejíúčel,doba,vnížmábýtdosaženoúčelu

1. Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí

vyľovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestiění dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních rluiua.n (dále jen,,neinvestiění dotäce i"; n" výśi:Ż77l 100,00 Kě (slovy: dva

milionysedmsetsedmdesatjedentisícjednostokoruněeských),
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních stuzuĺctr (dále jen,'neinvestičńí dotacę Ż''7ve výši: 4l9 700,00 Kč (slovy ěýři sta

devatenáct tisíc sedm set korun ěesĘch)'
Neinvestiění dotace l a neinvestiční dotäce i (společně dále také jako ,'dotace") jsou poskýovány

formou zźiohy s povinnostĺ následného vyúěiování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jedńotlivé služby jsou uvedeny v příloze č' l smlouvy'

2. Dotace je uľčena na financov źni béŻných výdajů souvisejících s poskýováním základních druhů

a forem sociálních sluŽeb v ľozsahu stanóueňém základními ěinnostmi u jednotliuých druhů

sociálních sluŽeb; jejich výčet a charakteristiĘ jsou uvedeny v části třetí hlavě I dí|e 2 aŹ 4

zákona o soc iáln ích službách.

3. Úěelu dotace musí být dosźeno ve lhůtě od l.1.2019 do 31.12.Ż019

\

čhnelĺ tv.
Způsob poŠkytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýn'utY ve dvou splátkách

foľmou bezhotovJstního převodu ztlćtu ě. a bankovní ričet uvedený v ztth|avi

smlouvy, pod úěeiovým 
'nakem 

l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 6154,

a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním ľozpoětu následovně:

o l. splátku u" u;ysi 60 % páskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté porkýouui"li z kapitoly 313 ' Y|Sv Státního rozpoětu na rok 2019 na

bankovní ĺeei poskytouát"l"' nejpozdlji do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve'výši 40 % poskytnuié neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářIlí;h dnů od pŕipsĺńĺ splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 -
MPSV státního rozpoětu nuioŔ ŻO19 nabankovní účet poskytovatele'

odeslání neinvestiční äotace l ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vźnáno na skutečnost

přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľsĺem práce ä sociálních vccí ČR 1dále

jen 
',dotace 

MPSV,.) uiouludu.uśtunou"ním $ l0la zźtkona o sociálních sluŽbách na základě

rozhodnutí o poskytńutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na ľok 20l9 na bankovní

účet poskýovateló. Poskytovatel si ,ryhra'uje qľáyo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiění

dotace l, příp. pňentní poměr jednotíiv5iclr spt'atet n'einvestiční dotacę |,v návaznosti na změnu

výše a termínů vyp1at ěi'proceńtního poměru jednotlivých splátek poskytovaných posk1Ąovateli

Ministerstve* půô. u ro_"iální"h rrcci ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání

poskytnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem'

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově

do 2l kalendářníci dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilétu

č  na bankovní účet uvedený v záh\avi smlouvy' variabilní symbol

5222089368. specifický symbol 6 1 54'
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3 Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je

příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zÍizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu
poskýovatele' Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbytećného odkladu.

Clánek V.
Záv azné kvantitativní indikátory posĘtovánĺ služby

Závazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko stuŽby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskýování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení zźtvazných kvantitativních indikátórů včefně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze ě' l smlouvy' Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze č. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíże viz Příľuěka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), která tvoří přílohu č. 1 programu'

článet vI.
ZárkJadní povinnosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskynuté peněžní pľostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o rihrady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněŽních pľostředků v souladu súěeĺem, ňa
kteý byly poskýnuý (blíže viz článek VI odst. l pľogramu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci qýhľadně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskyované na izemí poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele. Peněžní prostřed]<Y zdotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (čl. III. odst. 3 smlouvy)'
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na rihradu nákladů (r"ýdajů) specifikovaných v ěl. III. odst.4 programu. Dotaci
nelze pouŹít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst' 4 zźłkonao sociálních službách).

3. Přijemce je povinen zajistit poskýování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdržel dotaci od poskytov atele, a
to na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagačních, informačních mateľiálech,
pokud je vydává ke službě' dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat
poskýovatele na pomźnkách' v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Kaľlovarského kraje ,,Żivý kraj*' a to Viditelným umístěním lóga
pľojektu na propagačních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreěné zprétvy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz Wlvw.kr-karlovarsky.cz odkaz Kar|ovaľský kľaj _
Poskytování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Živý kraj" (viz www'zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zź|emce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociáln í služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľty
sociálních služeb jsou ke stažení na weboqých stľánkách www.kr-

P-lids-zdroie/lP koss.asox.karlovarskv. c/dotace/Strankv/dotaceE
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6. Příjemce je povinen vést űěetnictví v souladu se zákone m č,. 5631199l Sb., o úěetnictví, ve znění

požac;sĺ"-t' pr"apĺ.n (dále jen ,,zákon o r!četnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pľávnimi pieopisy. jestliie só na příjemce dle $ l odst- 2 zákona o ričetnictví tento ztlkon

nevĺahujé, ,aiaiuje Se tento přĺjemie vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími

souvisejí-cími platrqými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby ma3óttu á;iny.t' aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokazatelnou uur6oů ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového ěi ánalytióteio členění)' Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré

jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

i poskytnutôu nęiňvestiění đotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pľo více

. ľ'ä.poáařských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu

stanovenému podle prokázĺelného kľitéľia (metodiky), kteľé musí být příjemce schopen doloŽit.

Metodika ,nuiĺ b;7t''pracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

orgán, popř' jím iověiená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sluŽbou musí bý
úěiováńy oađolen! od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních

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

hospodářských činností 8i ;iny"ľ' .o"iálni.h sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů

1r"ysleaet ńospodaření) za kalěndářní rok souvisejících ýhľadně s každou jednotlivou službou a

)troreř,,aby byl nazákladěodděleně vedené účetní evidence schopen vyělenitĺáklady, které byly

hrazeny z neińvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2. Każdý účetní zápis v úěetnictví

příjemce musí bý podložen pľůkazným ričetním záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní zíznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
,' n"inu"riičńí dota." 1 nebo z néinvestiční dotace 2, a na úěetních záznamech uvést qýši

ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kval[tativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou

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

ptvinen zjišŕovat veškeré potřeby uŹivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat

potřeby uiivatelů služby, které náplňuje jednotlivá služb1 a to ve struktuře podle Regionální kaĄ
sociá|ňĺ sluŽby. Příjemce je povinen-vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní

způsob vedení eviđence ińdit<atorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vymat

piĺ.;"n'1." k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskýovány

p"ńcznĺ prôstředky, popř' i po jeho ukončení. Souhľnné konečné hodnoý kvantitativních a

kvalitativnícľr indiŔátärů je přijemce povinen vykźvat v Zźtvěreěné zprávě o poskytování sociá-lní

služby (dále jen ,,zźlvěrőéná źprźrva''). Yyktlzané hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné a

ověřitelné kontľolou.

g. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľského kaje (dále

jeŕ ''odbor sbciálních věcí'') průběžnou zprttvu o poskýování služby za 1. pololetí Ż0119 (dále jen

],průběŽná zpĺáva")na formuiáři uvedeném v příloze ě. 3 progľamu, a to v termínu do l0. 7 ' Ż019.

ŕi1iucznĺ zpráva se rpracovává zakażdou službu zvláśť. Způsob předloŽení průběŽné zprávy je

stanoven ve vyhlášení pľogľamu na rok 2019.

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

upřílo'" č. 3 progrä.u, u to nejpozději do 15. 2. Ż0Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukončení

póskytovánĺ sluzuý na zák|adé ľózľloańutĺ o zľušení registrace sluŽby' případně k ukončení

,n1loiuy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do 15 pracovních dnů

od ukoňěení poskýovánĺ-sluzuy' přípádně od ukončení smlouvy. Závéreč,ná zprttva se zpracovává

zakaŹdou službu zvlášť. Způsob předloŽení zźtvéreéné zprttvy je stanoven ve vyhlášení pľogramu

na rok 2019' v případě,'że zźtłéreěná zprźtva bude neúplná' údaje vní u-vedené nepřesné,

nesrozumitelné ěi n.důucryhodné' vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl

elektľonicky k odstranění nedostatků zźtvěreěné zprttvy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýmé.
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11. Součástí závěreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných
nák|adech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněžních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestiění dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální sluŽby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání, věetně kopií úěetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy účetní závéĺky, a vč. přílohy účetní ztxérky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumenty
související s poskýovanou sluŽbou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo'
o v označení sídla,
o v lidaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutarního orgánu'
o v bankovním spojení,

. Změny v ľozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukončení poskyování služby nazákladé rozhodnutí o 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 relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny 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, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v ľámci zźxéreć,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdľojů. Přílohou závéreč,né zprávy jsou kopie právních aktů, nazźkladě kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloŽení závěreč,né zprźxy odboru sociálních věcí ťormou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele (vrácené peněźní prostředky musí byt připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprźxy), a
to následovně:

o nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na účet č účeloý znak l3 305'
variabilní symbol 5222089368, specifický symbol 6l54,

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 2 na űčet č) vaľiabilní
symbol 5222089368, specifický symbol ó 1 54.

Současně s vrácením nevyěerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu'
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatęle uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní pľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným vělánku VI. odst. 16 smlouvy' jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozvi. Souěasně s vrácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avizo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.

18. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadmérné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l sm|ouvy'

o výše kladného ľozdílu mezi skutečně dosaŽenými ýnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odeětení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání' ke způsobu a termínu vľácení poskynuých peněžních pľostředků či
jejich ěásti blíže viz příručka, která tvoří přílohu č. 1 pľogramu'

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumenĘ a účetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující ěerpání peněžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního ľoku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřite|e
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti' které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příj emce.

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

Ż2. PÍíjemce je povinen hradit náklady,, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteĘý je uveden v zź.}'laví smlouvy. Uhľada nákladů zjiného bankovního účtu, než z účtu příjemce,
kteý je uveden v zźlhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněním úhrady
nák|adů byly peněžní prostředky dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními űěty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l Sb.'
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255lŻ0l2 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými pľávními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichŽ byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vypl;ivajících ze smlouvY, ä
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skončení úěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyutití dotace' kontrolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamü o poskýované
sluŽbě, popř. vstupovat do pľostoľ, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto ělánku' poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŹádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující Se k sluŽbě a umožnit
i kontľolu souvisejících skutečností (dálejen,,podklady") a strpět i předloŽení veškeqých účetních
záznamű, které nemajípŕímý vztahkpředmětu smlouvy (např' vpřípadě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamü, vč. podkladů.

3. Poskýovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichŹ byla dotace poskytnuta,
kontroly ľozsahu a průběhu poskýování sluŽby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazující pľůběh poskýování sluŽby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelů služby, zejména záznamy o potřebách uŽivatelů,
individuální plány, záznamy o pľůběhu poskytování služby, smlouvy o poskytnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavirány v písemné formě)' vybraného vzorku uŽivatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souh|así s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontľoly uskutečnily v ľámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání čiověření informací o průběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty' související s plněním riěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při ýkonu kontrolní ěinnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen rea|izovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základé prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

čHnekVItr.
DůsledĘ porušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vělánku Vl. odst. 3 aŹ9,12
aŹ 75, 19 ażŻŻ, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o rozpočtoých
pľavidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zt*aŹné poľušení rozpočtové kázně ve wši l,5 %o

poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do ľozpočtu poskýovatele.

2, JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. |6, l7, 78,
povaŽuje se toto jednání za zadrŹení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż ztkona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ Ż2 zźtkona o rozpoětových pravidlech územních rozpoětů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výši zadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele'

3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným vělánku VI. odst. 10, l1 pouŽití peněžních
prostředků vsouladu sčlánkem VI' odst' l, Ż, popÍ. použije poskytnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) vrozporu sustanovením článku VI. odst' 1,2 smlouvy, povaŽují se tyto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o rozpoětoqých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ ztlkona o rozpoětoých pravidlech územních rozpočtů
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odvod za poľušení rozpoětové kź.zně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností přijemce provede přijemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ís\  vedený u Komôr8ní banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázně műże b1ýt důvodem' pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. l0, 1l můŽe bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazákladě písemné dohody smluvních stľan nebo ýpovědí.

2. Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd; byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 10 a 11 ..iour.y, a tô ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může poskyovatel pozastavit
z neinvestiění dotace l dle článku IV. odst.-l .

poskytování peněžních pľostředků

Clánek X.
Závérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskynutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny V progľamu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumenty jsou pľo přijemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje http://www.kr-

prohlašuje,
peněŽními

že se seznámil s progľamem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
prostředky řídit.

Příjemce
poskytnuými

2. Smluvní stľany souhlasně prohlašují, że žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všęch údajů obsažených v této smlouvě'

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,' 50012004 Sb., spľávní řád' ve znéní pozdějších předpisů
a zákona č). 89/2012 Sb., oběanský zá,koník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registľu smluv
na základě ztlkona č,' 34012015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zźkon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichż' jeden obdrží příjemce a tři pośkytovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech , z nichž' jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel'

5. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě ztlkona č.340D0l5
Sb.' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záh|aví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředkű a uzavÍení veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zétkona o kajích Zastupitelstvo Karlovarského kĺaje
usnesením č,' ZK 17l02ll9 ze dnęŻ8.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dn

Mg

?!,1 ,ťa/ę \r--\*.-..t an" if],.).. hll
Ís

 t'í,
pro

łż, ĺ ':stí

poskytovatei

,#mľ{ľ**ľ

Za správnost:
,šĺčuĺi ll kĺn,(i ĺ| t i č: l, l
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Specifikace služeb a ľozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2o'lg' evidenční číslo KKoo4o5/2o19

26995549lčo:
Dve e doko án z.s'P liám :

1. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.122020Użivatglé5"ĺ8

Uvazky
pracovník v

P imé péěi
Karlovarsk kÉj

sanio i, osoby se
zdraVotním postiŽením

a chronick m
onemocněním' osoby

s duševním
onemocnéním

tgrénní

Podpora intsgrace lidĺ s
mentálním postiżením p i

samostatném bydlenĺ,
zaměstnání a voln m

3796759osobní asistence

Dal3ĺ 3p.clflkrc. rlużby v

poźsdavky nr z. .zenĺ soclálnl
glužby do 8ĺtt.oclálnĺch 

'lužob

Dobr trvánĺ
pověbnl
od-doMln. hodnota

Dlněnĺ
Názcv

Mln. hodnote
olněnl

N zÓv

Úzcmnl
p lobno3t

.ocl lnĺ služby

upao ntnĺcĺlovi
skuplny

PÍĺoÍltnĺ obl8t
(dlo SPRSSI

Fome
po3k!ŕtoYánl

NázaY soclálnĺ službyldontlÍlk torDruh $oclálnĺ slużby
lndlkátor ?

lndlkrtor í
0.dnotka kap.cltyt

419 700,O01 108 440,001 662 660,002771 100,OO

senio i, osoby se
zdravotním postiżením

a chronick m
onamocněním, osoby

s duśevním
onemocněním

terénnĺ

Podpora integrace lidí s
mgntálním postiżením p i

samostatném bydlení,
zaméstnání a volném

čase

3796759osobní asistence

Nolnvo3ťčnĺ dotlc.2
2.splátka (to %lí. sPlátk. (0096l

z toho mln. na
platy' ĺlzdy.

nav Üonl
C.lkom

Up can nĺ cĺlov
skuplny

PÍloÍltnĺ oblest
(dls SPRSS)

Forma
po6l(ytovánl

Názov soclálnĺ BluŽbyEontmkátoÍDruh.oclÔhl sluźby

Noĺnvo8tlčnĺ dotac. í

)


