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o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce Ż0|9 (dźie

jen,,smlouva")

J.

Smlouva se uzavírá mezi:

KarlovarsĘ kraj

Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo:
7089l 168
DIČ:
CZ70891l68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis' náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo účtu:
Bankovní spojení Komerění banka, a.s., pobočka Karlovy
Císlo účtu:

Vary

(dále jen,,poskýovatel"

a

GOPALA o.p.s.
Sídlo:

Sokolovská 514199,360 05 Kaľlovy Vary

datová schránkďemail:

5ppm6ga

Pľávní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:

obecně pľospěšná spoIečnost
Krajský soud v Plzni, o 380
Ing. Daniela Zemanová, DiS.' ředitelka
Fio banka, a.s.

ĺČo:

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

2874s17s

Clánek I.
obecné ustanovení

V

souladu se zákonem ć.12912000 Sb., o krajích (krajské zŕízení\,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zttkon o krajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem ě. 25012000 Sb., o rozpoětových pľavidlech
územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpočtoýchpravidlech
územníchrozpočtů")a v souladu s Pľogramem pro poskýování finaněních prostředků na zajištění
sociálních služeb v ľoce Ż019 (dtúe jen ,,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, jímŽje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného

hospodářského zźĘmuve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. Ż0lŻl2l EU) ze dne
20. pľosince 20l1 o pouŽití čl' l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené uľčiýmpodnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.

U9

Ż. Příjemce je pověřen

k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

,,služby").

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

1.

Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžníprostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
r ričelově urěená neinvestiční dotace z ľozpočtuposkýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnídotace 1") ve výši: 3 397 900,00 Kě (slovy: tři
mi|iony tři sta devadesát sedm tisíc devět set koľun českých)'
. účelověurěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve qýši: l97 000,00 Kč (slovy jedno sto
devadesát sedm tisíc korun ěeských).
Neinvestiění dotace l a neinvestičnídotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkrétníspecifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

Ż. Dotace je

urěena na financování běžných ýdajů souvisejícíchs poskytovánim ztkladních druhů
a forem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliqých dľuhů
sociálních sluŽeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I díle 2 aż. 4
zźlkona o sociálních službách.

3.

Úě"lu dotace musí b;ft dosaženo ve lhůtě od l .l .2019 do

31

'lŻ.Ż0l9

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
na bankovní účetuvedený v ztÁl'avi
formou bezhotovostního převodu z účtuč).
Ż21089368, specifický symbol 87l6,
smlouvy, pod úěeloým znakem l3 305, va
a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l' splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na ľok 2019 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕęní smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskýnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní úěet poskýovatele.
odeslání neinvestičnídotace l ve qýši uvedené v ělánku III' smlouvy je váztno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR 1dĺle
jen
MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la zákona o sociálních službách nazálkladě
',dotace
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 13 - MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace 1, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerswem práce a sociálních věcí ČR,o čemŽ bude příjemce písemně informován do l5
pracovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľéobjektivně bľání
poskýnutí neinvestičnídotace 1 příjemci výše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžníprostředky ve výši neinvestiční dotace 2
do

č

budou příjemci poskýnuý jednorázově
po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z ilětu
na bankovní účetuvedený v zźlh|avi smlouvy, variabilní symbol

5Ż210893 68, specifický symbol 87 1 6'
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3.

Peněžníprostředky ve výši neinvestiění dotace 1 a neinvestičnídotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní pľostředky na úěet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

článelĺV.

Záv azné kvantĺtativníi nd ikátory pos

Ętování služby

Zźuazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Yymezení zźnazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesp|nění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátoľů uvedené v příloze č. l smlouvy je povaŹováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyľovnání blíŽe viz Příručka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příruěka"), která tvoří přílohu ě.

1

programu.

článet VI.
Základní povinnosti p říj emce

1.

Příjemce nesmí poskýnuté peněžnípľostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použitípeněŽních prostředků v souladu s účelem,na
kteý byly poskýnuĘ (blíŹe viz článek VI odst. l programu)'

2.

qýhradně k účeluuvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy
(výdajů)
a pouze na úhradu nákladů
na zajištění sluŽby poskytované naűzemí poskýovatele nebo
pro oběany poskytovatele. PeněŽní pľostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (r.ýdaje)
ěasově a věcně související s obdobím' na které se dotace poskytuje (ěl. ilI' odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použítna úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. IlI. odst. 4 pľogľamu. Dotaci
nelze pouŽít na zajištěnífakultativních činností($ 35 odst. 4 zźlkona o sociálních službách).

3.

Příjemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením
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 zÍízeny, na propagačních, infoľmačníchmateľiálech,
pokud je vydává ke s[uŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících sę sluŽbou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným

Příjemce

je povinen poużítdotaci

a plnit

povinnosti

způsobem prezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Żiry kraj", a to viditelným umístěnímloga
projektu na pľopagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejícíchse sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí

na webových stránkách, pokud je má zřízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz

a

www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreěné zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačníchmateriálech
(pľavidla pro uŽití loga poskytovate|e viz www.kr-karlovaľsky.cz odkaz Karlovarský kraj _
Poskýování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Żivy l<rai* (viz www.zivykraicz).

5.

Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staženína weboých stránkách www.krkarlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceEU/OP-l ids-zdroje/l P kpss.aspX.
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6.

Příjemce je povinen vést úěętnictvív souladu se zákonem č,. 5631199l Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o účetnictvítento zźlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést ličetnictví v souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétnísluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakźnkovéhoěi analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou' nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvęstiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve výši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria(metodiky), kteľémusí být příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Uěetní operace související s poskytovanou službou musí bý
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou ýši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchqýhradně s každou jednotlivou službou a
záĺoveťl,aby byl nazákladě oddě|eně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace Ż' Każdý úěetnízápis v úěetnictví
příjemce musí byt podloŽen průkazným účetnímzáznamem'

7.

Příjemce je povinen úěetní zźtznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad hrazený

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních

9.

Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovaľského kraje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběŽnou zprávu o poskýování služby za 1 . pololeti 2019 (dále jen
,,pľůběŽná zprźĺva")na formuláři uvedeném v přĺloze ě. 3 programu, a to v termínu do l0. 7.2019.
Průběžná zpráva se zpracovávä za kaŹdou sluŽbu zv|źĚť'Způsob předloŽení průběžnézprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchzáznamech uvést výši
čerpaných peněžníchprostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění doÍace2.

a

kvantitativních indikátorů, které jsou

specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou ě. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazovat
potřeby uživatelůsluŽby, které naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě' konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vymat
příjemce kpředložení 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 Závěreč,nézprtxě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,závěreěná zpráva"). Yykázané hodnoty indikátorů musí byt prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

10. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí závěrečnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze č' 3 progľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na zźkladě ľozhodnutí o zrušeníregistľace služby, případně k ukoněení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprávu do 15 pracovních dnů
od ukončeníposkytování služby, případně od ukončenísmlouvy. Zź*éreěná zprtlva se zpracovává
Způsob předložení závěrečné zprźwy je stanoven ve vyhlášenípľogramu
zakażdou sluŽbu mlźśť'
případě,
Že závěreěná zpráva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,
na rok 2019. v
nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné' vyzve odbor sociá|ních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě.
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11. Součásti závěrečnézprávy je finanění vypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuqých na zajištěníslužby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujícíchse ke službě, včetně vyěíslenírozďílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
1 a neinvęstičnídotace 2.

je povinen na

Žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální sluŽby, na kterou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání' věetně kopií úěetních
výkazű, kteľéwoří povinné přílohy úěetnízávérky, a vě' přílohy účetnízŕlvěrky.

12. Příjemce

je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČRposkytnout písemně ve lhůtě určenéodborem sociálních věcí nebo

13. Příjemce

Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR požadovanédoplňující informace či dalšídokumenĘ
souvisej ícís poskytovanou sluŽbou.
14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajícho příjemci:
o v názvu příjemce,

o

.
e
.

o
o
o
o

tČo,

v označenísídla,
v údaji o tom' zda je příjemce plátce DPH,
ve sloŽení statutárního oľgánu,
v bankovním spojení,
změny v rozhodnutí o registľaci služby,
ukončeníposkytování sluŽby naztlk|adě rozhodnutí o zrušeníregistrace sluŽby,

zánik poskýovatele sluŽby'
do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v pÍípađě,że
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyľozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámenízměny doruěeno, včetně uvedení důvodu.
a to nejpozději

15. Příjemce je povinen vykźzat vľámci závěrečné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závérečnézpľávy jsou kopie právních aktů, nazákladé kteých
by|a finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).
16. Nevyčerpané peněžníprostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v teľmínu
stanoveném pro předloŽení závěreč,né zpréwy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na űčet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprźtvy), a
to následovně:
o nevyčerpanou část neinvestičnídotace l na účetč
účelovýznak 13 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol
. nevyěerpanou část neinvestičnídotace 2 na űč,et č)
variabilní
symbol 52Ż1089368, specifický symbol 87l6.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
Nevyčerpanépeněžní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účetposkytovatele foľmou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.
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17' Přijemce je rovněž poYil"| vrátit poskytnuté
peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. ođst.
l6 smlouvy, ;".tliz" odpajne úč"l,;; řä"1r;.ou
peněžní
pľostředky poskýovány, a to do 15 pracovních
dnů äd" dn", kdy se přijemce o této skutečnosti
dozví' Současně s vrácením peněžníchpľostředků
p.1;".ce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v přílozě č. 4a programu.
'usle

l8' Přiiemce je

ľovněž' povinen vrátit poskýnuté peněŽní
prostředky či jejich část poskytovateli

v případě nadměľného vyrovnán í. Za^
nadměrne

ĺ'r" pouazuj
"y'onn,ĺn
nezajistĹli přijemce ľozsah sl.uz'bľ'uvedený
v příloze č."'l smlouvy, tzn., nesplnĹIi
přfiemce stanovené minimální hódnoty pínění'závazných
kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,
' výše kladného rozdílll mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
zajištěním
souládu š p""c.*i' a smlouuou pá
;Í:lŤ:ĺľJ,';#ääľ:i:ń:
'luzĹý
K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termínu
vrácení poskytnuých peněŽních prostředků
jejich části blíżevizpříľučka,která
či
woří přílohu ě. l ;."g;;.".

o

í

19' Přijemce je povinen řádně uchovávat
veškerédokumený a účetnízáznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy
a prokazujícĺ e".panip"něžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujícich po
skoňčeníkłendĺřníhoroku,
ń",ý byly peněžní
pľostředky poskýnuý.
";

20' Příjemce je povinen průběŽně informovat
poskýovatele o všech změnách, které by
mohly při
vymáhání zadrżených nebo neoprávncně.pouziĺycn
p.ostreaků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledävky'
i"' .";,nJna povinen oznämit poskýovateli
ľił:.":.
do 10 pracovních dnů ode dne, taý aoslo
k událJsti'
kteľé mají nebo mohou mít za
následek přijemcův zánik, transformaci'
slouěení'-ŕui"enortĺ,
či
splynutí
llg'l
oJlllJltl suL
sjiným
'IJLJ
subjektem, změnu
statutárního orgánu při;'emce.
21' Přfiemce je povinen zajistit
nri ľremi1i"právnické
právaa povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu
9sob1,,
neuo poaai-Ááłrn1by
na
ułoneeii r;Ĺ""y. Vpřípadě
zľušenípľávnické osoby s likvidací pľovede
přijemce finančnívypořádání poskýnuté
dotace
obdobně dle odst. l0 a 1 1 tohoto článku,
a to ke dni likvidace.
22' Přijemce je povinen hradit náklady,' kteľé
uplatňuje z dotace , po'zez bankovního
účtupříjemce,
ktery je uveden v zźlhlaví
Úhľada náklad,r
üankovního
t
ĺłi,
ł"z-rúčtu
přijemce,
kteý je uveden v:áhlaví'n'louuy.
s-m|9uv1" j" pĺľy.ľĺ 'Li"ěĹ.
u prĺpuoc, kdy před
úhľady
ęorž9
nákladů byly peněžníprostředky áoä.ä
"rĹ"r"e"c"ĺm
eiJeJicnia.t o"'Äot|vostně převedeny
na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada náklaáů uskutečňě"na.
PřiJ'emce 1" pouin"n doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními úěý.

čhnek VII.
Kontľolníustanovení
I

orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména
v souladu se zákonem č. 320i200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné sirávě a
o ,menc nciteq7ch Áp."t (zékono finančniĹontľole),
ve
znění pozdějších předpisů, a v sbuladu se
zákon em ĺ. žssĺzotisu., o kontrole (kontrolní
řád), ve
znění pozdějšíchpředpisů a dalšímiplatnými
a účinnýńip.a""ĺ'ipředpisy kontrolovat
dodľŽení
podmínek' za nichž byla dotace poskfnuta,
včetńě pódmĺnek vyplývajÍcíchze smlouvy,
a
přijemce je povinen tuto kontrolu stľpot.'

2

Příjemce je povinen v průběhu poskytování
služby i po skončeníúčinnostismlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly ä unloznit
kontrolu čebáni ; vyuŽití dotace, kontrolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění ľozsahu poskytované
sluŽbý. V této souvislosti je přijemce povinen

Příslušné
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zejména umožnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a zźvnamű o poskyované
službě, popř. vstupovat do prostoľ, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon

kontroly dle odst.

l

tohoto článku' poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv

k provádění kontroly. Příjemce

na vyžádání k nahlédnutíveškeréúčetnízáznamy vztahující se k službě a

umoŽnit

i kontľolu souvisejících skutečností(dále jen,,podklady") a stľpět ipředloŽení veškeých účetních
záznamü, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontľolním orgánům zajištění originálních úěetních

záznamű, vč. podkladů.

3.

Poskytovatelje oprávněn v ľámci kontroly dodľžovánípodmínek, za nichż byla dotace poskytnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskýování služby poŽadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování sluŽby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelůslužby, zejména ztvnamy 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 rozsahu
stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontroly uskutečnily v ľámci kontľoly rozhovory s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získání ěiověření infoľmací o průběhu poskýování sluŽby.

4.

Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doloŽit dalšídokumený, souvisejícís plněním účeluposkýnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontrolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČŔ.

6.

Příjemce je povinen realizovatnápravná

opatření, která mu byla uloženanazák|adě prováděných
kontľol, a to v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

článek YIII.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v ělánku VI. odst. 3 aŽ 9, 12
aż |5, 19 až'22, popi.jinou povinnost nepeněżité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zźlkona o ľozpočtoqých
pravidlech územníchrozpočtův důsledku porušení méně závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za ménézávażnéporušení rozpoětové kázně ve výši l,5 %
poskytnuých peněžníchprostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2.

Jestliže příjemce nesplní teľmín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst. 76, 17, 18,
povaŽuje se toto jednání za zadrżenípeněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o
rozpočtoých pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 2Ż zźtkona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtůodvod za
poľušenírozpočtovékázně ve výši zadrženÝch peněžníchpľostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI. odst. l0, l1 použitípeněžních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. 7, 2, popÍ. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) v rozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, považují se qÍo
prostředky (případně jejich č,ást) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o ľozpočtovýchpľavidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpoětoqých pľavidlech územních rozpočtu
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odvod za poľušenírozpočtovékázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
vedený u Komerění banky, a.s.,
pobočka Kaľlovy Vary.

5.

Porušenírozpoětové kázně můžeb1ýt důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskyování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

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

VI' odst. l0' 1l můžeb;ýt

článek IX.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit na základě písemnédohody smluvních stľan nebo qýpovědí'

2.

Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínábéŹet 1. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Že ýpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukoněení smlouvy dle rĺýšeuvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a l1 smlouvy, a to ke dni
ukončenísmlouvy.

4. Ve

výpovědní lhůtě můžeposkytovątel pozastavit poskyování peněŽních prostředků
z neinvestičnídotace l dle článku IV' odst. l.
Clánek X.
Záxérećná ustanovení

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěeľpání, kontrolu a finančnívypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu č' l
progľamu. Týo dokumenĘ jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k pľogramu nebo
aktualizací příľuěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.krkarlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJ:rispevky-aspx.
Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příručkoua bude se jimi přihospodaření s poskytnuĘými
peněžnímiprostředky řídit.

Ż. Smluvní stľany souhlasně

prohlašují, Že żádný 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 zákona č). 500lŻ004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ztlkona č). 89lŻ01Ż Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zétkl'adě zákona č,. 340lŻ0|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve čýřech stejnopisech, z nichż jeden obdrŽí příjemce a tři poskytovatel.
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případě' kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichž'jedenobdrżí příjemce, tři poskytovatel ajeden zÍizovatel.

5.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zźtkladě zákona č).34o/2}l5
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel' oznámení o
uveřejnění v ľegistľu smluv bude při|emci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźlhlavísmlouvy.

6. o

poskytnutí peněžních pľostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zźlkona o krajích Zastupite|stvo Karlovaľského kaje
usnesením č). ZK 17/0Żll9 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a ľozpis posĘrtnuté dotace

Karlovy Vary dne

2l.

s.

(

4oĺę

&1

/a.r,
/

a,"

ď{,3 ?//?

F,.ffirr

pro
:stĺ

Za správnost:

Podpis:
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ci Etiška

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p

ĺloha ' 'ĺ Veejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb

P ĺiomce:

lčo:

V roce 2019, evidenční čísloKK00409/2019

GOPALA o.p.s.
28745175

í. specifikace sluŽeb

Druh 3ociálnĺ glužby

ldontiÍikátor

NázoY sociálnĺ slużby

Formr

po$k!/tovdnl

PÍioŤltnĺobla3t
(dls SPRSSI

Up .3n nl cllov
3kuplny

i eŠení
krizov ch a
ohrożujícĺchsituací'
podpora osob
ohrożen ch chudobou'
dluhy a ztrátou bydlenĺ
a osob bez p ísteší

Úzcmnĺ
p sobnost
3oclálnĺ 3lużby

lndik tor I

kapacĺty)

Název

0ednotła

Dobe tn'ánl
pov onl

lndlkátor 2

Min. hodnota

oln nĺ

Název

4,93

Użivatel

od-do

Mln. hodnota

blnánĺ

Dalal 8Pocifikaco 8lużby v
nlvaznolt| na atanovcnÓ
požadavky na zaazcnĺ
8oclálnĺ služby đo!ĺt

loclálnĺch 6luż3b

pomoc p

odborné sociálnĺ
poradenství

351

78&r

DlUhové a práVnĺ

poradenství

ambulantnĺ,

tsrénní

osoby sociálně
vyloućené bez
determinujícíhovlivu
zdravotnĺho stavu li
věku

Karlovarsk kÍą

Úvazky

prarcvník v
pŕĺmépéči

1.1.2019 -

124

31.12.2020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Ncinvgstlčnl dotlc.
Druh EoclálnÍ glužby

ld3ntltlkátor

Názov soc|alnĺ služby

Foma

posk!/továnĺ

PrloÍltnĺoblast
(dlo SPRSSI

Upl9.n nĺ cĺlov|
skuplny

pomoc p

odborné sociální
poradenství

3517864

Dluhové a právní
poradgnstvĺ

ambulantní'
terénní

osoby sociálné
vyloutené bez
determinujícíhoVlivu
zdÍavotnĺho stavu li
véku

Cclkcm

z toho mln. na
platy, mzdy a
nav onĺ

1.

splátka (60%)

í
2.8plftka

(/O %)

i gšsní

krizov ch a
ohrożujícĺchsituací,
podpora osob
ohroŽen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydlení
a osob bez p íst eší

3 397 900,00

2 038 740,00

1

359 160,00

197 000,00

