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E vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA()p poskytnutĺ dotace zrozpočtu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb v ľoce Ż019 (dáleq jen,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089|168
Zastoupený: Mgr' Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

a

FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Ptárcká l38ĺ54,293 0l Mladá Boleslav
fescv6v
48678767
spolek
Městský soud v Praze,L 4491
MUDľ. .ĺan Stuchlík, předseda

článek l.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č).1Ż912000 Sb., o krajích (kľajské zÍízení),veznění pozdějších předpisů (dále
jen,'zákon o krajích")' zákonem ě. l08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve zněnípozdéjších předpisů
(dále jen ,,zźtkon o sociálních službách")' zákonem č. 250lŻ000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětových pravidlech
územních ľozpoětů") a v souladu s Progľamem pro poskýování finančních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb vroce 2019 (dá,|ejen,,progľam") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článeľu.
Pověření

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

',pověření"), 
představuje spoleěný akt, jímżje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě' 20l2l2l E|J) ze dne
20' prosince 201l o použití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním 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").

1

článek III.
Výše dotace a její účel, doba, v níž má být dosaženo účelu

Příjemci Se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí

vyrovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve ýši: 6 253 000,00 Kě (slovy: šest

milionů dvě stě padesát tři tisíce korun ěeských),
o úěelově urěená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen 
',neinvestiění 

dotace 2") ve výši: 0'00 Kě (slovy nula korun

českých).
Neinvęsiiění dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako ,,dotace") jsou poskýovány

formou zálohy s povinností nás|edného vyúčtování' Konkľétní specifikace služeb a ľozpis výše

dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Dotace je určena na financování béŹných ýdajů souvisejících s poskytováním základních druhů

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých druhů

sociálních služeb; jejich výčet a charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aż 4

zźtkona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí b;ýt dosaŽeno ve lhůtě od 1.9.20l9 do3l.1Ż.Ż0|9

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách

foľmou bezhotovostního převodu z účtu ě. a bankovní účet uvedený v záh|aví

smlouvy, pod účeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻŻ089368, specifický symbol 7362,

a to v sóuíadu s případnými regutačními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:

o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotáce poskytnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na

bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do 3b kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _

MPSV státního ľozpočtu na rok 2Ol9 na bankovní úěet poskýovate|e.

odeslání neinvestiční áotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost

přijetí plné qýše dotace poskýnuté p-oskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vtcĺ ČR 1dále
j"ń,,dôtu"" MPSV") vśouladu sustanovením $ 101a zźtkona o sociálních sluŽbách nazákladě

iozhádnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní

úěet poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční

dotace l, prĺp. procentní poměľ jednotlivých sp|átek neinvestiční dotace 1,v návaznostina změnu

výše a teimínů výplat či_proceńtního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli

Ministerswem pľáce u 
'oiiální"h 

věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání

poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem'

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově

do 21 kálendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu
č na bankovní űčet uvedený v ztlhlaví smlouvy, variabilní symbol

5Ż2Ż089368, specifický symbol 7362'
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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. l a 2 tohoto článku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže penéŹní prostředky na účet příjemce bezzbyłeč,ného odkladu.

Clánek V.
Záv azné kvantitativní indi káto ry pos Ętován í sl užby

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskýování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze č. l smlouvy je považováno za
nadměľné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíže viz Příľučka pľo Žadatele a příjemce (dále jen
,'příľuěka"), kteľá woří přílohu č. l programu.

článek VI.
Zál<ladní povin nosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním sluŽby' na kteľou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuý (blíże viz článek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen pouŽít dotaci ýhradně k účelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy
apolze na úhľadu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované naűzemí poskytovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (výdaje)
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 poużít na úhradu nákladů (yýdajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 4 pľogľamu. Dotaci
nelze pouŹít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zźtkona o sociálních sluŽbách)'

3. Příjemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na službu obdrŽel dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagačních' informačních materiálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat
poskyovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích' Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żiv,y kraj", a to viditelným umístěním loga
pľojektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz ww'w.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiá|ech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz o,Jkaz Kaľlovarský kraj -
Poskytování symbolů a záśtit) a loga pľojektu ,,Živý kraj* (viz www.zivykraj .cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným 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 stažení na weboqých stránkách www.kr-
karlovarsky.cżdotace/Stranky/dotaceEU/o P-l ids-zdroje/I P-kpss.aspx.
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6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč,.563/199l Sb.,oúěetnictví'veznění
poźoc;sĺ"l' předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

právnimi předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zźtkona o úěetnictví tento zélkon

nevĺahujó, zaiazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,

s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby)' řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analýického ělenění)' Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽĘ související
i poskytnutou neinvestiční dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pľo více

hôspodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu

stańovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen doloŽit.

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

orgán, popř. jím pověřená osoba)' Účetní operace související s poskýovanou službou musí bý
úěiováńy odđěleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních

střediscich, zakźnkäch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźzat odděleně od ostatních

hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů

1qiśledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících ýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a

ziroveň, aby byl na zźkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyělenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. Każdý účetní zápis v úěetnictví

příjemce musí bý podložen průkazným účetním záznamem.

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

' n"inu"'iiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
čerpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou

spěcifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě' 3 progľamu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazovat
potřeby uŽivatelů služby, které naplňuje jednotlivá služba, a to ve stľuktuře podle Regionální karty

sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní

způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskýovatel je oprávněn vymat
pŕí1"-c" k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsou poskytovány

p"neznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné koneěné hodnoty kvantitativních a

Ĺvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Zźtvěreč,né zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěrećná zprttva"). Yykázané hodnoty indikátorů musí být prokazatelné a

ověřitelné kontrolou'

g, Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľského laaje (dále

jeđ ''odbđr sóciátních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za l. pololetí 2019 (dále jen

,,pľůběžná zpráva") na formuláři uvedęném v příloze č' 3 programu, a to v termínu do 10. 7.2019'
piĺuczna zprtlva se zpľacovává zakaŹdou sluŽbu zvlášť. Způsob předložení průběžné zprtvy je

stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věci ztlvěreěnou zpľávu na foľmuláři uvedeném

uprílo'" ě. 3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż020' Vpřípadě' kdy dojde kukončení
poskýování služby na zák|adé rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení

smlouvy dle článku IX.' je příjemce povinen předloŽit závěľečnou zprávu do l5 pľacovních dnů

od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy' Závěreénázprtva se zpracovává

zakażdou sluŽbu zvláśť' Způsob předloŽení zálvěreěné zprávy je stanoven ve vyhlášení progľamu

na rok Ż01g. v případě, że zálvéreěná zprźlva bude neriplná, údaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wTve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň

elektľonicky k odstranění nedostatků závěreěné zprźlvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýné.
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11. Souěástí ztwéľeč,né zpréxy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě, věetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčeľpaných peněžních pľostředků 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, které vznikly v souvislosti s poskyováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżttdání předložit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazi, kteľé ĺoří povinné přílohy účetní závérky, a vě. přílohy účetní závěrky'

13. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumený
souvisej ící s poskytovanou službou.

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

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

. změny v rozhodnutí o ľegistraci sluŽby,
o ukončení poskyování služby na základě ľozhodnutí 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
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, Že
změnu nelze akceptovat' písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pľacovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámenízmény doručeno, včetně uvedení důvodu'

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci ztlvéreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěrečné zprávyjsou kopie právních aktů, nazákladé kteých
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva čij iný právní akt).

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závěrečné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí b1it připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pro předloŽení závěreéné zprávy), a
to následovně:

e nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace l na účet č ŕ.rčeloý znak l3 305,
variab i lní symbo l 5ŻŻ20893 68' spec ifi cký symbol 7 3 6Ż,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űćet č variabilní
symbol 5Ż22089368, specifický symbol 7362.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.
Nevyěeľpané peněžní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕlzovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným vělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozyí. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avizo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.

18. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskýnuté peněžní pľostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměľného vyľovnání. Za nadměmé vyrovnání se povaŽuje:

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

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

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků či
jejich ěásti b|iŽe viz příruěka, která tvoří přílohu ě. 1 pľogľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující čerpání peněŽních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního ľoku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskynuý.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadrtených nebo neoprávněně pouŽiqých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za
následek příjemcův ztnik, tľansformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźwa 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. 10 a 1 l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

ŻŻ. Pŕijemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Uhľada nákladů z jiného bankovního účtu, než z ilćtu příjemce'
kteý je uveden v záthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet'
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

článek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l Sb.'
o finanční kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55lŻ012 Sb.' o kontrole (kontrolní řád), ve
zněni pozdéjších předpisů a dalšími platnými a úěinnými pľávními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichž. byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skončení úěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyuŽití dotace, kontrolu pľůběhu
poskytování služby a p|nění rozsahu poskyované služby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a zźnnamű o poskytované
s|užbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto ělánku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeré účetní ztnnamy vńahující se k sluŽbě a umožnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen 

',podklady") 
a strpět ipředložení veškených účetních

záznamű, které nemají přímý vńah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamťl, vč. podkladů.

3. Posky.tovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrŽování podmínek, za nichż byla dotace poskytnuta,
kontroly rozsahu a průběhu poskytování služby poŽadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskyÍování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci prokazující pľůběh poskytování sluŽby uživatelům sluŽby)' Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány' záznamy o průběhu poskytování služby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů sluŽby v ľozsahu
stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskuteěnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získtní či ověření informací o pľůběhu poskýování sluŽby.

4. Příjemce je povinen na Źádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace' případně
doložit da|ší dokumenty' související s plněním účelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskytnout souěinnost při ýkonu kontrolní ěinnosti Ze stľany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

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

čtánek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aż9,12
aż 75, |9 aŹ22, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplýající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o rozpočtoých
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méné závażné porušení ľozpočtové kázně ve výši 1,5 %
poskytnuqých peněŽních prostředků dle smlouvy do ľozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrtení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźkona o
rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení ľozpočtové kázně ve ýśi zadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 10, 1l použití peněžních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. l,2, popř. pouŽije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich ěást) v rozporu s ustanovením článku VI. odst' l, 2 smlouvy, povażují se brto
prostředky (případně jejich část) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o ľozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu s ustanovením $ Ż2 zźtkona o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů
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odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neopľávněně pouŽiých peněŽnĺch pľostředků do
ľozpočtu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet čísl edený u Komerění banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázné műżę bý 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 byt
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce'

čHnek IX.
Ukončení smlouvy

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

Ż. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná běżet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, že ýpověd' byla doručena
5' dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a 1l smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovątel pozastavit poskýování peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. l.

Clánek X.
Závérećná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příručce, která tvoří přílohu č' 1
progľamu. Týo dokumenĘ jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http://www.kr-
karlovarsky'c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevk},.aspx. Příjemce
pľohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příľučkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními pľostředky řídit.

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

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 50012004 Sb., spľávní řád, ve znéní pozdějších předpisů
azákona ě. 89/Ż01Ż Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních Stran a ričinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě ztlkona č)' 34012015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŹ jeden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichż jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatela jeden zŕizovatel.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění sm|ouvy v ľegistru smluv na zźlkladé zákona č.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e_mail
uvedený v zźhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) ztlkona o kľajích Zastupitelswo Karlovaľského kraje
usnesením č,. ZK 17l02ll9 ze dne Ż8.2.Ż019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

1.ą a f ? ,łrłl
Karlovy Vary dne

ME
... dne

Ptá(ká ]38,293 01 Mladá Boleslav

tłJ:.lJ6 /25.814 .It0j.48ń 78J.6Z .

příjemce

n
pro

ffi
poskýovatel

Za správnost: ŠĚľldnkovťł Eliško
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha č' 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištěnĺ sociálnĺch sluŽeb v roce 2019, evidencní čís|o KK00408/2019

48678767lčo:
FoKUs Mladá Boleslav z's'P ĺiomco:

1. speciÍikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

't.9.20't9 -
31j22020UžiVat lé10,63

Uvazky
pracovnĺkť] V
p ímé Déči

Karlovarsk kraj
osoby s dušgvnim

onemocněnim
terénnĺPodpora samostatného

bydlenĺ
385951 1

podpora samostatného
bydlenĺ

1'9'20'ĺ9 -

31j22020145Użivatelé15,46
Uvazky

pracovnĺkť] v
p ímé péÖi

KaÍlovafsk kraj
osoby s duŠevnĺm

onemocnénim
ambulantni

terénní
sociálnĺ rehabilitace3209956sociální rehabilitacs

1.9.2019 -

3'1.122020
19LJžiVateIé4,35

Uvazky
pracovník v
oŕímé Déěi

Karlovarsk kraj
osoby s dušgvnĺm

onemocněnĺmambulantní
Sociálně teíapeutická

dílna
7630325sociálně terapeutické dílny

Dalaĺ 8poclÍlkaco slużby v

pożrdavky na z. azonl
Eociálnĺ služby do slt

8oclálnĺch 8lużob

Doba trvánĺ
pově enl
od-doMln. hodnota

olnänĺ
NázgvMln. hodnota

olněnl
Názov

Územnĺ
p sobnost

8oclálnl 3lużby

Up esnÖnĺ cĺlov
skuplny

PrioÍltnl oblast
(dlo sPRSs)

Forma
poskytovánĺN&ov sociálnl 8lużbyldontiÍikátorDruh 8ocl lnl 3lużby

lndlkátor 2
lndĺkátor í Uodnotka

kapaclty)

0,0071 7 880,001 076 820,001794700,OO
osoby s duśevnĺm

onemocněnim
ter nnĺ

Podpora samostatného
bydlení

385951 1
podpora samostatného

bydlení

0,001 383 600,002 075 400,003 459 000,00
osoby s duŠevním

onemocnéním
ambulantnĺ,

terénní
sociální rBhabilitacesociální rehabilita

0,00399 720,00599 580,00999 300,00
osoby s duševnĺm

onemocnénímambulantní
sociálně terapeutacká

dílna
7630325sociálně terapeutické dílny

2. splátka (40 %lí. splátka (60%l
z toho min. na
platy, mzdy a

nav šonĺ
Celkem

Up ceněnĺ cĺlovÓ '
3kuplny

PŕloÍ|tnĺ ob|mt
(dlo SPRSS)

Forma
posMovánlNázev 6ociálnl službyldentiÍlkátorDruh goclálnĺ slużby

Nolnvostlčnl dotaco 1


