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Roskytnutí dotace zrozpoétuKarlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce ŻO|9 (dále
|Ą jen,,smlouva,.)

Smlouva se uzav írá mezi:.
Kaľlovarský kľaj
Síd|o: Závodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7O8T1168
Zastoupený: Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Císlo úětu: 
Bankovní spojení: Komerění banka, a.s., poboěka Kar|ovy Vary
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

a

Farní charita Aš
SídIo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Mikulášská 9lŻl,35Ż 0l Aš
d5hxpTn
6483999r
církve a náboženské společnosti
Ing' Aleš Klůc, ředitel
Fio banka, a.s.

článeľ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,' 12912000 Sb., o kľajích (krajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,'zákon o kľajích")' zákonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż50/Ż000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o rozpočtoých pravidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Programem pro poskytování finaněních prostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce Ż0l9 (dtile jen ,,program") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku IIl. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Pověření

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

''pověření"), 
představuje společný akt, jímŹje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č' 201ŻlŻl EU) ze dne
20. prosince 201 1 o použití ěl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené uľěitým podnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování

,,sluŽby").

sociálních sluŽeb uvedených v příloze ě' l k pověření (dálejen

článeľIV.
Způsob poslĺytnutí dotace

článek III.

Výše dotace a její účel' doba' v níž má být đosaženo účelu

1. Příjemci se v roce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, které jsou souěástí

ľ'"äti:' ľrlälxl' n"ĺnvestiění dotace z ľozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10 1 a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,n"inn".tiení dotáce l;'; ve výši: 696 300'00 Kě (slovy: šest set

devadesát šest tisíc tři sta korun českých)'

o úěelově určená neinvestiění aotu"" 
"śźpoětu 

poskýovatelę dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,n"in*'iŕní doáce ż'l ř uýsi: 48 300'00 Kě (slovy ětyřicet

*"f;#iT:ffi-ä"ľj;*:,"'l}' dotace 2 (spoleěně dále také jako -dotace")j.:" p:^'|ľ::ł:

formou zźtlohy spovinností následnéńo*ńĺei*e^ĺ. Konkrétní specifikace služeb a rozpls vyse

dotace na jednotli'vl 
'luzuy1'ou 

uvedeny v příloze č' l smlouvy'

Ż.DotacejeuľěenanaťtnancovźnibéŹnýchvýdajůsouvisejícíchsposkýovánímzákladníchdruhů
a forem sociálních služeb n.orruľ,u'ši;J"#' 'ĺr.ruańiÁi-jinno't.i 

u jednotliv'ých dľuhů

sociálních sluŽeb; jejich výěet a charakteľistiky i'ou uu"á"ny v části třetí ńlavě I di1'e 2 aż 4

zźlkoĺao sociálních službách'

3. Úěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od l'9'20l9 do31''l120I9'

1. PeněŹní prostředky ve vyši neinvestiění dotace 1 budou příjemci qosr<Ę1u! ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu 1iu! ĺ na uńtouňĺ účet uvedený v ztlhlaví

smlouvy, poo ĺe"io'y. Jnuł'.* 13 30i;;"bil"í 'y'vol 
sńsot9368' specifický symbol 6022'

a to v soulad" . ol';ľ*ý.i*g"r"o"i'tó;,ř. 
'"*i ve.státním rozpoětu následovně:

o 1. splátku n" ,"ysi 60 % poskynute neinue.tiční dotace- l buäe uvolněna po připsání splátĘ

dotace poskytnuté poskýovatelt 'đt,;ly 313. Ylsv státního rozpoětu na rok 2019 na

bankovní úěet poskýovatele, ".:p"'Jii.ii'áJ:o 
t ĺ"noářních dnů po uzavření smlouvy'

o 2' splátka u"'uysi 40 % po.t'y'nu'e neinvestiění dotace i uuĺ" uvolněna nejpozději

do 30 kalenoár"ĺĹń dnů od oŕ,oreř|ri*ŕ;ö'ä,";řľ'""e poskýovateli z kapitoly 313 _

MPS' ue*iň" ."'p*iu nu'oŕ Żo|9iabankovní úěet poskvtovatele'

odeslání neinvestiční äotace r u. 'ýsĺ"řá."e 
vělánku'lll. smlouvy je vźnźno na skuteěnost

přijetí prne ws"äoiu"e poskytnuté p-osýovateli Ministerfi;;;;;;ä sociálních vccĺ ČR (dĺle

jen,,dotace MPSV;j u .outudu . ";,jii'"i""* 
s'iöi;Ĺil; sociálních sluŽbách na z'kladé

rozhodnutĺ o poskýnutí dotace ' r.upĺtorv : il _ tłpsv ,,ĺ,nĺľ'o rozpočtu na rok.2019 na bankovní

úěet poskýouu,"TJ. 
"iärkň-"",ď;r 

'ł,il*'":. Ę;;ň ''"e"i, wsi a termíny výplaĘ neinvestiění

dotace 1, příp. procentní poměr:"a""iíĺů.niplät.t neinĺestiońĺ dotace 1' v návaznostina změnu

výše a termĺnů rrýplat ěi procentníh"'p"q'ě."'jednotlivých .ňiá,.ľ poskytovaných poskytovateli

Ministerstve' p*ô" a sociálních ";iČä;ä'J"r"z 
u,ia.'piĺj"-".'písěmně informován do 15

pracovních dnri ode dne, kdy ," p;;kr; atel .dozv,í 
o ,[ui"eno'täch, které objektivně brání

poskýnutí n.inu"]'iřni áotu" r příj émci výše sj ednaným způsobem'

z.PeněŽnípľostředkyvevýšineinvestiěnídotace2budoupříjemciposkytnuýjednorázově
do 21 kalendářních dnů po urunřJfi^š*r"""ý' a to formou uä'ľ'otouostního převodu z účtu

č nu uuntounĺ ĺe"t ívedený vzźĺh|avi smlouvy, variabilní symbol

52230893 6& specifi mbol 6022'
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3. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu S ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele' Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

Clánek V.
Záx azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Ztnazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskýování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č' l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č' l smlouvy je povaŹovźno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnáni blíże viz Příruěka pro Žadatele a příjemce (dále jen
,,příľuěka"), kteľá tvoří přílohu č. l programu.

Clánek VI.
Zál<ladní povin nosti příj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněŽních prostředků v souladu s účelem, na
ktery byly poskýnuý (blíŹe viz ělánek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen pollŽít dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (ýdajů) na zajištění služby poskytované na űzemí poskýovatele nebo
pro oběany poskytovatele. Peněžní pľostředky zdotace lze č,erpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (ěl. n. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci ne|ze pouŹít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze použít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskýování sluŽby v souladu s pověřením a p|nit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdrŽel dotaci od poskyovatele, a
to na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagačních, informačních mateľiálech'
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,iivý 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 videopľojekce). Přijemce umístí
na weboých stránkách, pokud je má zÍizeny, aktivní odkaz www.kľ_karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Závěreěné zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideoztvnam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovaľský kraj -
Poskýování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Żivy l<rai* (viz www.zivykraj .cz).

5. Přijemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat' Regionální karý
sociálních služeb jsou ke staženi na weboých stránkách www.kr-
karlovarsky. czJdotacelStranky/dotace E U/OP- I i ds-zdroj e/l P_kpss. aspx.
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č' 563/1991 Sb'' o účetnictví' ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,'aton oĺe"inicĺľ'; a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pľávními předpisy. jestliźe .1':u příń;";i" { t oau_ 2 ztkoia o účetnictví tento zákon

nevztahuje, zavazujese tento příjemce'uJriĺo"rnĺ"i"í v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími

souvisejícími platnými a úěinnými-p.ililipř'a4'y' Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy

a pohyby majetku á3iny"t", *rir;Ť?rĹĺ "Jj"c äruĹ'i u.;in1lch iasłv, nákladů avýnosů průkazně'

s pľokazatelnou uur"uoí ke konkľétní službě (identifikátoru sluźby), řádně oddělenou od nákladů

a qýnosů spojených sjinými sociatnlmi sňzbami či ostatnícĹ ěinností příjemce (např' dle

zakźtzkovéhoěianalytickéhoelenenq.ľouinno*oddělenéhoúčtovánísevztahujenaveškeľé
jednotlivé poloŽky iowisející se sluŽbou, nikoli pouz€ na jednotlivé poloŽky související

s posĘrtnutou neiĺvestiční đotací r u_ń"inuértiění đotací z' Nepřĺmé náklady spoleěné pro více

. hospodářsĘch činností příjemce se Jo nakladů sluŹby zahrnují ve ýši odpovídající podílu

stanovenému podle pľokazatelner.,o r.rřáĺu (metodiky), ĺ.t".é muJĺ bý pŕíjemce..schopen doložit'

Metodika musí bý zpracována pĺr"'nnc1'r"ĺ"ĺl"ńá odpovědnou o'ôbou příjemce (statutární

oľgán'popř.jímpověřenáos9|a).UěetníoperacesouvisejícísposkyovanousluŽboumusíbýt
úětovány oddelerr! oJ ostatních "ktJň;,íj;;e 

(v analyťickém ě'eńění, ve zvláštních úěetních

střediscích, zakázkách apod.) tak, aby"uvi nid*. ,"hop"n pr-okázaÍ odděleně od ostatních

hospodářsroý"n ĺínnortĺ !i ;iny"r, ,o"íalní.ľ,'rtuz.u zejméÁa 
"älkouou 

výši nákladů a qýnosů

(qýsledek r,orpoaur"nĺĺ ru ŕĺónaář"í;;[ ;;-visejících qýhľadně s kaŽdou jednotlivou službou a

zároveń, aby byl na zĺĹlaac odděleně vďené űěetňí evidence schopen vyčlenit ĺáklady' kteľé byly

hrazeny rn"in*.ĺeni áotace l nebo zneinvestiění dotace Ż. każdý riěetní zápis vriěetnictví

;iĺ;.Ĺ. musí bý podložen pľůkazným účetním zźlznamem'

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé ' źe sejedná o náklad hrazený

z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotacô ź' u nu účetních zźlznamech uvést qýši

ěerpaných p.nczi"ĺlĹ-pľostredků ' n"inu"Jĺení dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2'

8.Příjemcejepovinenvéstevidencikvalitativníchakvantitativníchindikátorů,kteľéjsou
specifikovány v Systému monitoringu. śńil 

'""nitoringu 
je přílohou č: 

1 
p'-o.g'u'u' Příjemce je

povinen ,jisľonat'u"sk"ré potřeby đ"",Ĺrĺ, 
"e't 

evidenc] väsŕenych potřeb uživatelů avykazovat

potřeby uživatęlů ,ňzuy' ŕr"re 
"áprĺ":..i'Jnotlivá ŤlĘ a to ve struktuře podle Regionální karty

sociální sluŽby. Příjemce je povineri'vést evidenci indikátorů v elektľonické podobě, konkĺétní

způsob vedení'"nio"n." ĺnaiĹĺtort ;" ; kúpii"nci prĺ3"-ce. Poskytovatel je oprávněn vymat

příjemce r preaĹzení evidence ĺnĺiťłorĺ Ĺáýrolĺu u'p.řibchu období, na kteľé jsou poskytovány

peněžní prostředky, po.p|. i po ;"ľ,o- 't'one"nĺ' 
Sou'hrnné koneěné hodnoty kvantitativních a

kvalitativních indikátoľů je příjemce"poiil;; 

'i*:'ľ: 

Zt,uéreč'né zprávé o poskytování sociální

sluŽby (dále jen ,,zavéľeéntl ,prarł\". iyuará"e hodnoĘ indikátorů musí bý prokazatelné a

ověřitelné kontrolou'

g. Příjemce je povinen předloŽit 99!:.u sociálních věcí Krajského űřadu Karlovarského kraje (dále

jen ,,odboľ ,o.iĺinĺ.ľ, věcí,,) p.ĺueznou 
'|rávu 

o poskyto;ání sluŽby za l ' pololetí 2019 (dále jen

,,průběžná zpttwď')na formuláři uu"J.ne'' v přílóze ě' 3 
-progľamu' 

a to. v termínu do 10' '7 ' 20l.9 '

Průběžná zprtlvase zpracováv a ru-uiiorstuzuu m|áśť'. zp'ůsob předloŽení průběŹné zptźlvy je

Stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019'

10.Příjemcejepovinenpředložitodborusociálníchvěcíztxéľećnouzprávunaformulářiuvedeném
v příloze č. 3 pľogľa.u, '1. 

t" ""j;";;ji 
J" rs. 

-Ż. .ŻoŻo. 
V připadě' kdy dojde k ukoněení

poskýování sluzuy na základě .álň"aŕ*ĺ o zrušení registľac'e iluŽby' ,případně 
k ukoněení

smlouvy dle článku IX', je prĺ"*"äpouĺnen pŤedloŽit záv;rečnou zprtlvu do l5 pľacovních dnů

od ukoněení poskýování sluŽby, pŕřńJ"J;J yo:""-*j smlouvy. Ztiéreénázprźĺva se zpracovává

zakaŹdouslužbu m|tšť.Způsob prćdlozenĺ ztwěrećné zpľttvyje stanoven ve vyhlášení progľamu

na rok 2019. Vpřípadě, z" ,ar|r"iiá 'p't"u 
bude. neĺplna' ĺ'au" vní,uvedené nepřesné'

nesľozumitelné ěi nedůvěryhodné, w;"_Jou9. sociálních'věci příjémce telefonicky a zároveň

elektronicky r. oáu.unJní nĹdostatků zźtvérećné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvé'
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11. Součástí zźryěreěné zprźxy je finanění vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskýnuĘých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě' včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vľatky nevyěerpaných peněžních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiění dotace 2'

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
výnosů, kteľé vznik|y v souvislosti s poskytováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyiádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních

ýkazű, které tvoří povinné pří|ohy úěętní zátvérky, a vč' přílohy úěetní závérky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva práce a
sociá|ních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či da|ší dokumenty
související s poskytovanou službou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutárního orgánu'
o v bankovním spojení,

. změny v ľozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukončení poskytování služby nazák|adě rozhodnutí o zrušení registrace služby,
o zánik poskýovatele sluŽby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v pŕípadě, Źe

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve |hůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznźlmení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat vrámci závěręćné zprźtvy údaje o přidělených zdľojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou ztwéreěné zpľávy jsou kopie právních aktů, naztlk|adě kterych
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný pľávní akt).

16. Nevyěerpané peněžní prostředky zdotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v teľmínu
stanovęném pro předložení záyěreč,né zprźny odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěreěné zprávy)' a
to následovně:

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 1 na účet č účelový znak l3 305,
variab i l n í symbo l 5223 0893 68' spec ifický sy mbol 60Ż2,

. nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na űéet ě. variabilní
symbol 52Ż3089368, specifický symbol 6022.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.
Nevyěerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce' kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na úěet poskýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v zálhlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI'odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou penéŹni
prostředky poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skutęěnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pŕí|oze č. 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskynuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah služby uvedený v příloze č' 1 smlouvy, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátoľů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

. výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměľnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich ěásti blíże viz příruěka, která tvoří přílohu ě. l programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumený a úěetní ztnnamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněŽních prostředků na poskýování
služby po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskytnuý.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách' které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
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 pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního úětu příjemce,
kteď je uveden v záhlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního úětu, neŽ zűětupříjemce,
kteĘý je uveden v záh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kteľého byla úhľada nákladů uskutečněna' Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními úěty'

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finanční kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255l20l2 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších přeđpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, a
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 vyuŽití dotace, kontľolu pruběhu
poskýování sluŽby a plnění ľozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do ílčetní evidence a záznamů o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do pľostor, kde je služba poskýována' Příjemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst. 1 tohoto článku' poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontľoly. Příjemce je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyźádćní k nahlédnutí veškeré úěetní záznamy vztahující se k službě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním oľgánům zajištění originálních účetních
záznamlů, vě. podkladů.

3. Poskytovatelje oprávněn v rámci kontroly dodľŽování podmínek, za nichŹ byla dotace posĘrtnuta,
kontľoly rozsahu a průběhu poskýování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů Ęýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů' dokumentaci prokazující průběh poskýování sluŽby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelů služby, zejména záznamy o potřebách uŽivatelů,
individuální plány, ztĺznamy o pľůběhu poskýování služby, smlouvy o poskytnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontľoly uskutečnily v ľámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za účelem získání či ověření informací o průběhu poskytování sluŽby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskytnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumený, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při výkonu kontľolní činnosti ze strany poskytovatele
nebo Ministeľstva pľáce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uloženanazźtkladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho' kdo tato nápravná opatření uloŽil.

článek VIII.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených vělánku VI. odst' 3 aż9,12
aŹ 15, |9 aż2Ż, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kź.zné ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových
pľavidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méné závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závażné poľušení ľozpočtové kázně ve výśi l,5 %
poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle článku VI. odst. 16, 17, 78,
povaŽuje sę toto jednání za zadrżeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 ztlkona o
rozpočtových pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpoětových pľavidlech územních ľozpoětů odvod za
poľušení ľozpoětové kázně ve výśizadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. JestliŽe příjemce nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, 11 použití peněŽních
prostředků vsouladu sč|ánkem VI. odst. 1,2, popř. pouŽije poskýnuté peněŽní pľostředky
(případně jejich ěást) v rozpoľu s ustanovením článku VI' odst. l, 2 smlouvy' povaŽují se t5ĺto
prostředky (případně jejich ěást) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtov'ých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení ľozpočtové kázně ve výši neopľávněně použiých peněžních prostředků do
ľozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl vedený u Komerění banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Poľušení ľozpočtové kázně műże bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obęcného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI' odst. 10, 1l může byt
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

článet IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo vypovědí.

2. Kteľákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověd' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku přijemce pľovede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a 1l smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve qýpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskyování peněžních prostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst._1.

článekX.
Závérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, kteľá tvoří pří|ohu č. l
programu. Týo dokumený jsou pľo příjemce ztxazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příľuěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.kr-

Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněŽními prostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství a bezqýhľadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva ěi zvláštní obecně ztwazný předpis nestanoví jinak, řídí se vĺahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zttkona č). 89ĺ20lŻ Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4. Smlouva nabývá' platnosti podpisem smluvních Stľan a účinnosti dnem uveřejnění v ľegistru smluv
na zźtkladé zźĺkona č). 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve ěýřech stejnopisech, z nichŽ. jeden obdľží příjemce a tři poskýovatel.

l'^-l ^-'^-^|_- . ^- l Á ^a^ ^ ^ lo+-^ _l --. l ) ^l^ ^ ^l/ ll l .t._. ', ^t,^ | I ^ .t__,
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichž. jeden obdrží příjemce, tři poskytovatelajeden zŕizovateL

5. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na zźkladé zźtkona č,340lŻ0l5
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźlh|aví smlouvy.

6. o poskýnutí peněŽních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kľaje
usnesením é. ZK I7l02l19 ze dnęŻ8'2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary "Lł.5. tD{q /1

Sng

dne

IąRNÍ CHARITA AŠ
MikuláŠská 9, 352 0l Aš

|(](): ó4ĺl 39 99l
tcĺ.: 354 528 800

Za správnosti,'li ĺľ'oĺi n kovĺi El iška
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SpeciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha ě. 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kĄe na zajiśtění sociálnĺch sluŽeb v roce 2o19, evidenění číslo KKoo4o6/2o19

6483S99rlčo:
Farnĺ charita AšP ĺlcmce:

1. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.9.2019 -
3'l.12.202065,000/6oblożnost17Ll:lżkaKarlovarsk krajmatky/otcovésdětmi

osoby sociálně
vyloučsné bez

detefminujícĺho VliVu
zdravotnĺho stavu ti

věku

pobytováDomov sv. Zdislavy pro
matkysdétmi vtĺsni3160752azyloVé domy

Dllal Bp.clfikrco llužby Y
návazno3tl na atánoven

pożadavĘ na za azonĺ toclálnĺ

'|użby 
do sĺtÖ 3ociálnĺch

3lužgb

Doba trvánĺ
pov icnĺ
od-doMin. hodnot!

olnÄnĺ
NlŁcvMln. hodnota

bl Ä ĺNároY

Úzcmnĺ
p .obno3t

8ocl lnl slużby

up canÖnĺ Gĺlov
Ekuplny

PÍloÍltnl obla3t
(dl. SPRSS)

Foľma
po8kytovánĺNazov 

'oclálnĺ 
3lużbyld.ntlflkátoľoruh 3ociálnĺ 3lužĘ

lndlkátor 2
lndlkátof ĺ

0odnot*. kaplcltyl

48 300,0027E 520,OO417 780,OO696 300,00matky/otcovésdětmi

osoby sociáln
vyloučené bez

determinujícího Vlivu
zdravotního stavu či

věku

pobytováOomov sv. Zdislavy pro
matkysdětmi vtísni3160752azyloVá domy

Noinvostičnl dotaco 2
2. rplátka (/ĺo %l1. splátta (60%)

z toho mln. na
platy' ]ĺlzdy r

näY łonĺ
Colkcm

up canÖnĺ cĺlov
skuplny

PrloÍltnl oble8t
(dle SPRSS)

Forma
pogkytovánĺNlzov 3oclálnl 3lužbyld nť'lkátorDruh 8oclálnl llużby

N3lnvcstlčnĺ dotrco 1


