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VEREJNOPRAVNI SMLOUVA

1-;6g

o o poskytnutí dotace zrozpoétl Kaľlovaľskéhokraje na Zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019 (déłle
o
V,
jen,,smlouva")

ćí

Smlouva se Uzav íÍámezi|
Karlovaľský kľaj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Sídlo:
IČo:
7089l 168
DIČ:
CZ7089l|68
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Čísloúětu:
Bankovní spojení Komerění banka, a.s', poboěka Karlovy Vary
Císlo úětu:
(dále jen',poskytovatel"
a

Chľáněné bydlení Sokolov, z.s.

Sídlo:
datová schľánkďemail:

IČo:

Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Slavíčkova1696,356 01 Sokolov
ľeditelka@chbsokolov.eu
65528794
spolek

Krajský soud v Plzni,L2166
Mgr. Pavl ín a T ar an, předsedkyně
Československá obchodní banka, a.s

Císlo účtu:
(dále jen,'příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,.129/2000 Sb., o krajích (kľajskézŕízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o kľajích"), zákonem ě. l08/2006 Sb.' o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ztlkon o sociálních službách")' zákonem č,. 250lŻ000 Sb.' o ľozpočtoýchpravidlech
územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
lizemních rozpočtů")a v souladu s Programem pro poskýování finančních prostředkti na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,progľam") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
článelĺII.
Pověření

1.

Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
jímŹje příjemce pověřen poskýováním služeb obecného
hospodářského zájmu Ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0|2121 EU) ze dne
20. prosince 20l l o použití čl' 106 odst' 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.

Smlouva spolu

s

,,pověření"), představuje spoleěný akt,

r/9

2.

jen
Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále
',sluŽby").

ČHnek nI.
její
účel,doba, v níźmábýt dosaženo účelu
Výše dotace a

1.

Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky' které jsou souěástí

2.

je určena na financování běŽných r^ýdajů souvisejícíchs poskýováním základních dľuhů
a forem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich qýčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I dí|e Ż aŹ 4

vyrovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestičnídotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotacę l") ve výši Ż 955 200'00 Kč (slovy: dva
miliony devět set padesát pět tisíc dvě stě korun českých)'
o účelověurěená neinvestiění dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
jedno sto
sociálních sluŽbách (dále jen ',neinvestiční dotace Ż") ve ýši: l20 000,00 Kč (slovy
dvacet tisíc koľun ěeských)'
Neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy'
Dotace

zttkona o soc iálních sluŽbách'

3.

Úěelu dotace musí byt dosaŽeno ve lhůtě od l.1'20l9 do 3l.12.Ż0l9.

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
na bankovní účetuvedený v ztlhlavi
formou bezhotovostního převodu z úětu č
specifický symbol 6017,
52ŻŻ089368,
smlouvy, pod úěelovým znakem 13 305, variabilní symbol
následovně:
a to v sóuíadu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
o l ' sp|átka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskýńuté poskýovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o 2.

splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 3b kalendářníóh dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na ľok 20|9 na bankovní űčet poskýovatele.
odeslání neinvestiční áotace l ve výši uvedené v ělánku III. smlouvy je vźváno na skuteěnost
přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecĺ ČR (dale
j.ń,,dôtu.. MPSV"1 viouládu sustanovením $ l01a zźtkona o sociálních sluŽbách na základě
iozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 13 - MPSV Státního rozpoětu na rok 20|9 na bankovní
úěet poskytovatelě. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaĘ nęinvestiční
dotace t, prĺp. pľocentní poměľ jednotlivých splátek neinvestičnídotace l' v návaznosti na změnu
výše a teimínůvýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
věcí ČR,o čemžbude příjemce písemně informován do 15
Ministerswe. p'áô" u
'otiální.h
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestičnídotacel příjemci ýše sjednaným způsobem'

2.

Peněžní prostředky ve výši neinvestičnídotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednorázově
do 2| kalendářních dnů po uzavÍenísmlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ilětu
na bankovní űčet uvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol
č
52Ż2089368' specifický symbo| 60 l 7.

Żl9

3.

2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízęná obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst' l a 2 tohoto článku
na ričet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžníprostředky na úěet příjemce bez zbytećného odkladu'
PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace

l a neinvestičnídotace

článelĺV.

Záv azné kvantitativní indikátoľy posĘtování služby

Zźxazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l sm|ouvy je považováno za
nadměľné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání b|íŽe viz Příruěka pľo žadatele a příjemce (dále jen
,'příľuěka"), která tvoří přílohu ě.

l

pľogramu'

článek VI.
Záúladní povinnostĺ příj emce

1.

Příjemce nesmí poskýnuté peněžníprostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskyováním sluŽby, na kterou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní poużitípeněŽních prostředků v souladu s ličelem, na
kteý byly poskytnuty (blíŹe viz ělánek VI odst. l programu)'

Ż. Příjemce je povinen

pollŽit dotaci v'ýhradně k úěelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy
a povze na úhradu nákladů (ýdajů) na zajištění sluŽby poskytované na územíposkýovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (výdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (ěl. n. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze použítna zajištěnífakultativních činností($ 35 odst. 4 zálkona o sociálních sluŽbách).

3.

Příjemce 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 poskytovatele' a
to na weboých stránkách' pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informačníchmateriálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách' v médiícha tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivy |.rai*' a to viditelným umístěním loga
projektu na propagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskytovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Ztryěręč,nézprtuy

o poskytování sociální služby (např. audiovideoztvnam, fotogľafie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele' pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech
(pľavidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _
Poskýování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Żivg kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5.

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a ztýemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na weboqých stľánkách www.krkarlovarsk v cz I dot ac.elStra nk v/dotaceF.l I/OP- ids-zdroie/l P knss.asox
I
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6.Příjemcejepovinenvéstúěetnicwívsouladusezákonemč.563/1991Sb',oúěetnictví,veznění
a űěinnými
a dalšímisouvisejícímiplatnými
pozdějších pĺ"opirĺ,(dále jen ,,zttkon o.účetnictví")
zákon
tento
riěetnictví
o
jestliŽe ."
prĺ3"ň"" al" { l oa't' Ż zźkoia
pľávními předpisy.
dalšími
a
úěetnictví
'na
účetnijrvívsouladu se zákonem o
nevztahuje' zavazujese tento prĺ;"m""'uŻst
stavy
Příjemce je povinen vést v účetnicryí
souvisejícímiplatnými a účinnými.p.á;í.ipř"opĺ'y,
průkazně'
äluĹĺu1in1ich iasív' nákladů a výnosů
a pohyby majetku á3ĺni'.l., Ťrir;Ť?rLíuJ'inc
od nákladů
stuzuc (identifikátóru sluiby;, řádně oddělenou
s prokazatel""" ;;;Ĺ;,1 ke konkétnĺ
(např' dle
příjemce
činností
či ostatních
a qýnosů spojených sjinými ;oc.ĺ1nlńi sňzbamiodděleného úětováníse vztahuje na veškeľé
ľouinno*
zaktlzkového ěi analytického elencnĺj.
nikoli pouz: na jednotlivé poloŽky související
sĺuŽbou,
se
související
jednotlivé poloŽky
pro více
t u_n"inué.tiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné podílu
s poskýnutou neiĺn"rtioníđotací
nákladů sluŽby zatrrnu;ĺ ve qýši odpovídající
hospodářskýph ěinností příjemce ,9 oá
doložit'
r.'ře'i" iÁ"toairy), Ĺtere mušĺbý pŕíjemce' schopen
stanovenému podle prokazatelnér'"
příjemce (statutární
Metodika musí být zpracována pír.ä;;;';;ililá'odpovědnou-o'ôbou
musí b]ýt
opeľace související s po;kyto'vanou sluŽbou
oľgán, popř. jím iověřená os9!a), Uěetní
(v analyt"ickém ěleńění' ve zvláštních úěetních
účtovány oadcr",r!-oJ ostatních "ktJň;i,íj,ile
piĺ"i"." ,"hop.n pr'okázat odděleně od ostatních
střediscích, zakázkách apod.) tuL, oby Tíi
zejméia.ólkouou výši nákladů a výnosů
hospodářský"l', oinnostĺ |i ;ĺny"ľ,,o.íamí.ľ,'rt'uz"u
qýhradně s každou jednotlivou službou a
(ýsledek ľ'orpoaä"nĺfza ŕaléndárnĺ-.ár. ,ouui'ejících
které byly
vJené ričetňíevidence schopen vyělenitĺáklady,
zároveń, aby vy]nujáÉuae odděleně
vúěetnictví
zápis
kazdý úěetní
Jotace 1 nebo zneinvestičnídotace 2.
hrazeny
záznamem'
musí b1ýt podložen průkazným účetním
piĺ".Ĺ"'n"inn*ĺeJ

7.

hrazený
aby bylo zřejmé ' Źe sejedná o náklad
Příjemce je povinen úěetnízáznamy oznaéittak,
uvést
ýši
záznamech
dotace Ż' a nä újetních
z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění
2'
dotace
dotace l nebo z neinvestiění
ěerpaných p"nc}i-ĺ"r' pľostředků n"inn"Jiení

'

8.Příjemcejepovinenvéstevidencikvalitätivníchakvantitativníchindikátoľů,kteľéjsou
Příjemce je
monitoringu je přílohou ě' 3 progľamu'

śńiil

specifikovány v Systému monitoringí
vykazovat
evidenc] uäsľ""y"ł'potřeb uŽivatelů a
potřeby J"",Ĺń,
povinen
kaĘ
Regionální
"e't
podle
a to ve_struktuře
'3isľonui'nesteré
potřeby uŽivatelii rr"!uy, ŕ,"re nuprĺu;".i"Jnoĺina ťÝb'?:
konkľétní
podobě,
evidenci indikátorů v elektronické
sociální sluŽby. Příjemce je povineřvĚst
oprávněn vymat
kópiienci příjemce' Poskýovatel je jsou
způsob vedení-"uia"n"" inaitatorĺ l" ;
poskýovány
r.áýtotiu u p.-nucnu období, na kteľé
příjemce r pr"aioz"ní evidence inĺiť,ĺtorĺ
a
Sou'hrnné koneěné hodnoty kvantitativních
peněŹní prostředky, po.p|. i p" .i"lr"- "toněení'
u Závéreénézprélvéo poskýování sociální
kvalitativních indikátoľůje příjemce;";i;:" wk?rľ
a
hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné
služby (dále jen ,,zźxéreéná,prarłi)". iyuará"e
ověřitelné kontľolou'

g.

kĺaje (dále

věcí Krajského úŤadu Karlovarského
Příjemce je povinen předloŽit 99!:.u sociálních
(dále jen
poskyto;ání služby za l' pololetí2019
jen,,odboľ *.iatnĺ.h věcí,,) průběŽ;;;;;rávu o
10' 7 'Ż019'
v přílôze č' 3.pľogľamu' a to. v termínu do
zpĺźxyje
,,průběŽná zprźxď')na formuláři
průběŽné
stuzuu zvlášť. ziůsob předloŽení
r^-ułzi""
a
zpracováv
zprźxase
Průběžná
ve vyhlášení programu na rok 2019'

"";ő;il

stanoven

10.Příjemcejepovinenpředložitodborusociálníchvěcízávěreěnouzprávunaformulářiuvedeném
Vpřipadě, kdy dojde kukoněení
rs.
vpříloze č. 3 progra.u,-1.,"-"":p"'áĚji á"
-Ż..Ż0Żo.
o zľušeníregistrace i'uzby' .případně k ukončení
poskytování sluŽby na ztlklaďé.á''ň"J"",ĺ
pracovních dnů
p""i"en předložit závEľečnou zprílvu do 15
smlouvy dle ělánku lX., je prĺ..".
smlouvy' Ztiéreénázprtlva se zpracovává
od ukončeníposkýování sluŽby, ŕińJ"J;J iu:"Ť"]
programu
zttvěreéné zprávyje stanoven ve vyhlášení
zakażdouslužbu uilášť.ZpůsobprJJioz".ĺ
bude neĺplňe, űd'.1" v ní' uvedené nepřesné'
na rok 2019. v případě, z" ,arir"i"i- ipraru
äJu9. sociálních ue"í prĺj"ce telefonicky a zároveň
nesľozumitelné ěi nedůvěryhod"é;;;
zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýzvě'
elektronicky Ĺ oJ.t.unc'ĺ nedostatků ztlvéręéné
419

-7
je finančnívypořádání neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finančnímvypořádáním se rozumí přehled o skuteěných

11. Souěástí zźxěreěnézprávy

nákladech a výnosech vztahujícíchse kę sluŽbě, včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestičnídotace
l a neinvestičnídotace 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 vytädání předloŽit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních
výkazű, které tvoří povinné přílohy úěetnízávérky, a vě. přílohy účetnízávěrky.

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a

sociálních věcí ČRposkýnout písemně Ve lhůtě urěené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČRpožadovanédoplňující 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
o
o
o
o

IČo,

v oznaěení sídla,
v údajio tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve sloŽení statutárního orgánu,

v bankovním spojení'
Změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
ukončeníposkytování služby nazákladě rozhodnutí o zrušeníregistrace sluŽby,
zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášenézměny eviduje a polze v případě' že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyľozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

.
o
o

15. Příjemce je povinen vykázat vľámci ztryěreěné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźyéreč,né
zpľávy jsou kopie právních aktů, nazźtkladě kterych
(rozhodnutí'
byla finančnípodpoľa přidělena
smlouva čijiný právní akt).
16. Nevyčeľpanépeněžníprostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vteľmínu
stanoveném pro předloŽení závěreč,né zprźxy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele (vrácené peněžní prostředky musí by.t připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední dęn termínu stanoveného pro předložení závěľeěné zprávy), a
to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestiění dotace 1 na úěet č
ričelovy znak l3 305,
variabilní symbol 522Ż089368, specifický symbol

.

nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űěet č
variabilní
symbol 52Ż2089368, specifický symbol 60l7.
Současně s vrácením nevyěerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avizo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněżní pľostředky zdotace budou vpřípadě příjemce' kteým je příspěvková
organizace zŕízená, obcí, vráceny na úěet poskytovatele foľmou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17; Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jest|iŽe odpadne účel,na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
18. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o
o

nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění zźxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v pŕílozeč' l smlouvy,
výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vznik|ými v souvis|osti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtenípřiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskytnuých peněžních prostředků ěi

jejich části b|íżeviz příľučka,která tvoří přílohu ě.
19. Příjemce

je

l

programu.

povinen řádně uchovávat veškeľédokumený

a

úěetnízáznamy související

s poskytováním sluŽby dle smlouvy a pľokazujícíčerpání peněŽních prostředků na poskýování

služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněžní

pľostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadĺŹených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků 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, skuteěnosti, kteľémají nebo mohou mit za
následek příjemcův zźnik, transformaci, sloučeníěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby pľźnaa povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a 1 1 tohoto ělánku' a to ke dni likvidace'
22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
ktený je uveden v ztthlavi smlouvy. Uhrada nákladů zjiného bankovního účtu,než zilětu příjemce,
kteĘý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhľady
nákladů byly peněžníprostředky dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet'
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontľolníustanovení

l.

Příslušnéorgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o zméně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole)' ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodľžení

podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2.

je povinen v průběhu poskýování sluŽby i po skončeníúěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a vyużitídotace, kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
Příjemce
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zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do pľostor, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon

kontroly dle odst' 1 tohoto ělánku, poskytnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly' Příjemce je povinen předložit kontľolnímoľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeréúčetnízáznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
i kontľolu souvisejícíchskutečností(dále jen
a strpět i předloŽení veškeých účetních
''podklady")
ztnnami, kteľénemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamű, vč. podkladů.

3.

Poskytovatelje oprávněn v rámci kontľoly dodrŽování podmínek, za nichŹ byla dotace poskytnuta,
kontľoly rozsahu a pľůběhuposkytování sluŽby požadovat předložení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů'dokumentaci pľokazujícíprůběh posky'tování 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 uzavÍrźnyv písemnéformě), vybraného vzorku uŽivatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontroly uskutečnily v rámci kontľoly rozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelemzískání čiověření informací o pľůběhu poskýování sluŽby.

4.

Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumený, souvisejícís plněním úěelu poskýnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontrolní ěinnosti Ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva pľáce a sociálních věcí ČR.

6.

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uloŽena na zák|adě prováděných

kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil'

o splnění nápľavných

článek VIII.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených vělánku VI' odst.3 aź'9, 12
aż 75, 19 aŹŻŻ, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy' povaŽuje se toto

jednání za porušení ľozpočtovékźvnéve smyslu ustanovení $ 22 zákona

o

rozpočtoých

pravidlech územních ľozpočtův důsledku porušení méně závażnépovinnosti' Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závażné poľušenírozpočtovékázně vę wši |,5 oÁ
poskytnuých peněŽních pľostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2.

Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlęčlánku VI. odst' 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrżenípeněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výši zadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, ll pouŽití peněžních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. 1,2, popř. pouŽije poskýnuté peněžnípľostředky
(případně jejich část) v rozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povażujíse Ęrto
prostředky (případně jejich č,t.st) za pľostředky neopľávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů' Příjemce je v tomto případě povinen
pľovéstv souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpoětových pravidlech rizemních rozpočtů
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odvod za porušenírozpoětové kázně ve výši neoprávněně použiých peněŽních pľostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeľéplatby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
vedený u Komerčníbanky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5.

Poľušeníľozpočtovékázně můŽe bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sělánkem
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

VI' odst. l0, ll můŽe byt

ČláneľIx.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zľušitna zá'k|adé písemnédohody smluvních stľan nebo vypovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że qýpověd' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončení smlouvy dle

ýše uvedených

odstavců tohoto článku příjemce provede
l smlouvy, a to ke dni

finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a l
ukončenísmlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskytovątel
z neinvestiění dotace

l

dle článku IV. odst.

l.

pozastavit poskytování peněžních pľostředků

Clánek X.
Závérečná ustanovení

l.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání'kontľolu a finančnívypořádání neinvestiění dotace

1

a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k pľogramu nebo
aktualizací příručky,a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje http://www.krkarlovaľsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevk}'.aspx.
Příjemce
pľohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příľučkoua bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněŽními prostředky řídit.

2.

Smluvní stľany souhlasně prohlašují' że źádný údaj v této smlouvě není povatovtn za obchodní
tajemství abemýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźtvazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zálkona č,. 500lŻ004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,' 89l20I2 Sb., občanský zźtkoník,ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v registľu sm|uv
na ztllĺ.ladě zttkona č. 340lŻ015 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 čtyřech stejnopisech , z nichž jeden obdržípřijemce a tři poskyovatel.
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V

5.

je příjemcem příspěvková oľganizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
z nichź' jeden obdržípříjemce' tři poskýovatel a jeden zÍizovatel.

případě, kdy

stejnopisech ,

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v ľegistru sm|uv na základě ztlkona č,.340/ŻOl5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých sm|uv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźlhlavísmlouvy.

6. o

poskytnutí peněžníchprostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zttkona o kľajích Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje
usnesením ě' ZK 17l0Ż/l9 ze dne28.2.2019.
s

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne

foĺ9

Lĺ.4 bĺ1

/ ľĺłľlĺ!'(ĺĺľł'ł
o^" 1 ( !!(í

,

s

pro

''i t

):1

...1,,

.,:,

I rrr,-.
irlt.: t:.):. l..t ,,1.r.
ę-lliail. ĺl;,jl'.:i _' ;]l]l
1,.,1

r,;,,l'ĺ.',';l j,,,',.;i,,',',.,,

Za správnost:

Prlĺłnic
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Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kar|ovarského
P ĺiomco:

na zajištěnísociálních sluŽeb V roce 2019, evidenćní čÍsloKK004'ĺ0/2019

chráněné bydlení sokolov. z's.

lĆo:
1.

kąe

65528794

specifikace slużeb

Druh

sclálnĺ 3lużby

chránénébydlení

ldcntĺÍlkátor

772079A

NázcY 3ociálnĺ služby

chráněné bydlení
Sol(olov, z. s.

Fomr
posk!/továnĺ

pobytová

PÍlo ltnl oblast
(dlo SPRSSI

osoby se zdravotnĺm
postiżsnĺm a
chronick m
onemocnéním

UPiĺasn nl cĺlov
Bkuplny

osoby s mentálnĺm
postiżením

p

Územnĺ
Bobno3t

3oclálnl dużby

Karlovarsk kraj

lndikátor

í

kapaclty)

Názov

L

żka

0odnotka

lndikátoľ 2

Doba trvánĺ
pov onl

oln nĺ

Název

Mĺn. hodnot!
lná ĺ

20

oblożnost

65'00oÁ

Mln. hodnota

od-do

Dalaĺ 3p ciÍakaco 8lužby v
pożadavky n! za azenĺ
sociálnĺ sluźby do 3ĺtě
soclálnĺch 3lużgb

1.1.2019 3'1.12.2020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nc|nv.3tlčnĺdotecc

oruh.ociálnl rlužby

chráněné bydlení

ldentlĺlkátor

7720798

NázoY 3oc|álnl 3lužby

chráněn bydlenĺ
Sokolov, z. s.

Foľma

po.Movánĺ

pobytová

PrloÍltnĺoblr3t
(dlc SPRSSI

osoby ss zdravotnĺm
postiżením a
chronick m
onemocnénĺm

up canlnĺ cĺlovÓ
3kuplny

osoby s mentálnĺm
postižaním

Cclk.m

2 955 200,00

z toho mln. nr
platy' mzđya

nav tonĺ

í

í. splĺtk! (60%l

2. 3plátk! (.lo %'

1773120,O0

1 182 080.00

NolnvcBtlčnĺ dotlcc 2

120 000,00

