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Evidenění číslo: KK00412l20l9

vE ŘE JN oPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kaje na zajištění sociálních služeb v roce Ż0l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Karlovaľský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089|168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: ka
Císlo účtu: 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s', pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

Y
.i

,(,

a

KOTEC o.p.s.
SídIo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Nádražní náměstí Ż99/8,353 0l Mariánské Lázně
z3ivjra
266484t5
obecně prospěšná spoleěnost
KĄský soud v Plzni,o Ż79
Mgľ. Maľkéta Blažek Černá, ředitelka
Fio banka, a.s.

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,.12912000 Sb., o kľajích (kľajské zÍízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem ě. Ż50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětov,ých pľavidlech
územních ľozpočtů") a v souladu s Progľamem pro poskýování finančních prostředků na zajištění
sociálních sluŽeb vroce 20l9 (dále jen,,program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článeľ u.
Pověření

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

',pověření"), 
představuje společný akt, jímž.je příjemce pověřen poskytováním sluŽęb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č' 2012l2l EU) ze dne
20. prosince 20l l o pouŽití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby").

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

1. Příjemci se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí
vyľovnávací p|atby:
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve výši: l2 100000'00 Kě (slovy:
dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých),

o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 900 400,00 Kě (slovy devět set

tisíc čtyři sta koľun českých).
Neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako 

',dotace") 
jsou poskytovány

formou zźiohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je urěena na financováníběŹných ýdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb; jejich výěet a charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I di|e 2 aż 4
zákona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od l.l.2019 do31.1Ż.Ż019.

článelĺ tV.
Způsob posĘtnutí dotace

1. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č a bankovní úěet uvedený v záh|avi
smlouvy, pod úěeloým znakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 60Ż7,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l' splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. sp|átka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní úěet poskytovatele.

odeslání neinvestiění dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné v'ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,'dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la zákona o sociálních službách nazákladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace l ' 

příp. pľocentní poměr jednotliqých splátek neinvestiční dotace 7, v ntxaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně brání
poskytnutí neinvestiční dotace l příjemci ýše sjednaným způsobem.

Ż. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűětu
č na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol
5ŻŻ1089368' specifický symbol ó027.
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3' Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvęstiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskytovatele. ZÍizovatel poukáŽe penéŽní prostředky na účet příjemce bez zbyteč'ného odkladu.

článek V.
Záv azné kva n tĺtativní i nd ikáto ry pos Ętová ní sl užby

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se přijemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Yymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovęné
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvôdené v příIoze č. l sńIouvy je povazo váno za
nadměľné vyľovnání. K nadměrnému vyrovn ání blíże viz Příľučka pro Žadatele u'piĺ;ä."" (dále jen
,,příľuěka"), kteľá tvoří pří|ohu č. l progľamu.

základ ní f, ľ''ilL:li p říj emce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněžní pľostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fyzickým
osobám, pokud ĺejde. o úhrady spoj9né s poskytováním služby, ńa kteľou uyly postytnuty.
Přijemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních prostředků v souladu . úe.Ĺ"., ńukteý byly poskýnuý (blíźe viz ělánek VI odst. l progľamu).

2. Přijemce je povinen použít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst' 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na uzemí poskýovatele nebápro občany poskýovatele. Peněžní prostředky z doiaóe lz.e č,erpat pouze na neŘlaay (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (čl. III. odst' 3 

''.láu"y),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního mcšĺcě ođ uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (uýdajů) specifikovaných v čl. III. oást. 4 pľogramu' Dotaci
nelze poużít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zźlkonao sociálních 

'luzoĺ"l1;'
3' Přijemce je povinen zajistit poskytování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti

vyplývající z pověření.

4' Přijemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdržel dotaci od poskytovatele, ato na weboqých stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, informačních ńateriálech,
pokud je vyd,ává ke službě, dále v případě pořádání akcí'souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Éríjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovarské|o kraje ,,ż,ivý kraj", a tďvidite'ĺným umístěním lóga
projektu na pľopagačních materiálech, dále v případě poredánĺ akcí souviśejících se službou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu 6ŕĺpäanc v rámci videoprojek..i' ľry"rn.e umístína weboých stnínkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz wriw.kľ-karlóvarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit , ,a^a zarěreěné zpnávyo poskyování sociální sluŽby (např. audiovideoztlznam, fotografie, materiály apod.). Přijemce
odpovídá za spľávnost loga poskytovatele, pokud je uvedňo nu p.opugáčnich materiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz w]ľw.kľ-karlovarsky.cz ,auirkaľlovaľský kraj _
Poskyování symbolů a zźŠtit) a loga projektu ,,iivy kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
témat. Regionální karľy
stránkách www.kr-

v souladu s Regionální kaľtou sociální sluŽby v ľozsahu oblastí potřeb ajsou ke stažení na webových
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6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč,. 5631199l Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zttkon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zákona o účetnictví tento zźlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a űěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztwazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně'
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakéykového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve v,ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky)' ktęré musí b;ýt příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní

orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskytovanou službou musí b;ýt

ričtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazźkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. Każdý účetní zápis v účetnicwí
příjemce musí bý podložen pľůkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést ýši
čerpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, kteľé naplňujejednotlivá služba, ato 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 opľávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskýovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení' Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních a

kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykźnaÍ v Závěreěné zprávě o poskytování sociá|ní
sluŽby (dále jen 

',závěreěná 
zpráva"). Yykźzané hodnoý indikátorů musí být pľokazatelné a

ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského űřadu Karlovaľského kľaje (dále
jen ''odboľ sociálních věcí'') průběŽnou zpĺźwu o poskytování služby za 1. pololetíŻ0l9 (dále jen

,'průběŽná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 pľogramu, a to v termínu do l0. 7 ' 2019.
Průběžná zpráva se zpracovává za każdou sluŽbu zvlášť. Způsob předloŽení průběžné zprtwy je
stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěreč'nou zprávu na formuláři uvedeném
v příloze č' 3 pľogramu' a to nejpozději do l 5. 2' Ż0Ż0. V případě, kdy dojde k ukoněení
poskýování služby na základě rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěľeěnou zprtxu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Závěreč,názprtwa se zpľacovává
zakaŹdou službu zvláśť. Způsob předloŽení závěreěné zprávy je stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok Ż019. v případě, že zźtvěrećná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné, vyT{e odbor sociá|ních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektronicky k odstranění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýmě.
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11. Součástí závěreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2
poskynuých na zajištění služby' Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklädy
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněŽních pľostředků poskytnudch na s|užbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkoqých nákladů a
výnosů, kteľé vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř' na vyŽádání předložit kopii daňového přiznání' včetně kopií úěetnich
výkazü, kteľé tvoří povinné přílohy účetní závěrky, a vč. přílohy účetní závérky.

13. Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či další dokumený
souvisej ící s poskýovanou sluŽbou.

l4. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajích o příjemci:

o v názvu 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 registraci sluŽby,
o ukončení poskytování sluŽby nazákladě rozhodnutí o zrušení registľace sluŽby'
C zánik poskýovatele sluŽby'
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dną kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny ľe|evantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášen é změny eviduje ä' plolZa v pÍípadě, Źe
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti při;'emce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zźlvéreč,né zprźlvy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdľojů. Přílohou závěreéné zprávy jsou kopie právních aktů, nizźiľ.ladě kteých
byla finanční podpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný pľávní akt).

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pľo předložení závěreč,né zprźlvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vľácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěieč,né zprźtvy), a
to následovně:

' nevyčeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č  účelový znak l3 305,
variabilní symbol 5221089368, specifický symbol 6027,

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 2 na űčet č, variabilní
symbol 5Ż21089368, specifický symbol 6027.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle přĺjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č' 4a pľogramu.
Nevyčerpané peněžní pľostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhoiovośtníňo převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záh|aví smlouvy' kteý zpľostřeákovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele'
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17. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 1 6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý j sou peněžní
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyľovnání se považuje:

o nezajistí-|i 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,

. 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 poskytnuĘých peněžních pľostředků či
jejich části blíże viz příruěka' která tvoří přílohu č. 1 pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat vęškeľé dokumený a ričetní ztznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních pľostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku' na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrźených nebo neoprávněně pouŽiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního oľgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a 1 1 tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

22. Pŕíjemce je povinen hľadit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu přijemce'
kteý je uveden v zá,hlaví smlouvy. Uhľada nákladů zjiného bankovního účtu, než zilétu příjemce,
kteý je uveden v záh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními riěty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o finanění kontro|e ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zźtkon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255120l2 Sb., o kontrole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichž' byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skončení účinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpání a vyużití dotace, kontľolu průběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamü o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostoľ' kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto článku, poskytnout potřeĹnou součinnost všem osobám oprávnjným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontľolním oľgánům poskýovateíe kdytolivna vyŽádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vnabujĺcí se 

_ 
k sĺuŽbě a umožnit

i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen 
',podklady'i) u strpěti předložení veškeých účetních

záznamü, které nemají přímý vztall kpřeđmětu smlouvy (např. v případě nepřímýcń společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních účetních
záznamŮ, vč. podkladů.

3. Poskytovatelje oprávněn v ľámcikontroly dodľžování podmínek, zanichŹbyla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskytování sluŽby poźadovat předložení další eviden""'u aóIĺaaĺ,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci prokazující průběh poskyování sluŽby uživatelům služby)' Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelů sluŽby, zejména ztznamy o potřebách uživateĹů,
individuální plány, záznamy o pľůběhu^poskýování slużby, smlouvy o-poskytnutí sociální stuŽby
(pokud jsou uzavírtny v písemné formě), vybraného vzoľku uzivatelil sluŽby v rozsahu
stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľováděníkontľoly uskuteěnily v rámci kontroly rozhovory s vybľanými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání či ověření informací o průběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu poikytňuté dotacé'

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při výkonu kontrolní ěinnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložen a na základě prováděných
kontrol. a to v požadovaném termínu' rozsahu a kvalitě, á info.rnouat o splnění_ nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

Clánek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aŹ9, 12
až 15, 19 aż.Ż2, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se totojednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu uituńou"ni $ 22 zźkoná o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závažné porušení rozpočtové kázně u" q7sĺ l,5 oÁ
poskytnuých peněžních pľostředků dle smlouvy do ľozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dIečlánku VI. odst. 16, 17, 18,
povaŽuje Se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o
ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přijemce je v tomto případě pouin"n provést
vsouladu S ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtových právidlech úzeńnich roipočtů odvod za
poľušení rozpočtové kázněvevýšizadrżených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, 1l pouŽití peněžních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. 1' 2, popř. použije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) vľozporu sustanovením článku VI. odšt. i' z s'louuy, povażují se tytô
pľostředky (případnějejich část) za pľostředky neoprávněně použité u"..y.iu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v toÁto případě pouin"n
provést vsouladu sustanovením $ 22 zźtkona o rozpočtoqých pľávidlech ĺzémńĺch rozpočtů
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odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neopľávněně použiých peněŽních prostředků dorozpočtu poskyovatele.

4' Veškeré platby jako důsledky poľušení povinností příjemce pľovede přijemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl vedený u Komerční banky, a.s.'pobočka Karlovy Vary.

5' Porušení rozpoětové kźzně műże b;it důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším bĺaouĺ. 

-

6' Nepľovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst' l0' l l můŽe b;it
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce. 

_':

článek IX.
Ukončení smlouvy

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

2' Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní apoč,íná bězei l. dnem následujícĺm po dni doručení
výpovědi druhé smluvĺí straně. V případě póchybností se má za to, že,"ýpovcd1 byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně ál" elánku vI.

tohoto ělánku přijemce provede
odst. 10 a 1 1 smlouvy, a to ke dniukončení smlouvy

4. Ve výpovědní lhůtě může poskýovatel
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. 1.

pozastavit poskytování peněžních prostředků

3

Clánek X.
Zá'ľěreč.ná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace la neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č. lprogramu. Týo dokumenty jsou pľo přij emce zźxazné, včetně dodatků k progľamu neboaktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje hĺp://www.kr-

2

kar
Přijemce

prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příručkou a bude se jimipřihospodaření s poskytnuým
peněžními prostředky řídit.

Smluvní stľany souhlasně prohlašují, te Žádný údaj v této smlouvě není povażován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněnim všěch údajů obsažených í této sm|ouvě.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný 
^pŕedp'is 

nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvypříslušnými ustanoveními zákona č,.5002đ04 Śb., správní ŕäd, ve rnĺnĺ poiiěiších předpisů
a zákona č). 89 /20 12 Sb., občansk ý zźlkoník, ve zněn í po)acj sĺ"ľ' předpisů.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a ričinnosti dnem uveřejnění v registľu smluvna základě zákona č). 340/20|5 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv'
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźlkon o registru 

''luu;,-u. ,"ěÁjpozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve ěĘřech stejnopisech, znichž' jedeř obdrží příjómce a tii posLyto,ratel.

3.

4.

8/9



V případě, kdy je přijemcem příspěvková organizace zřízenét obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichž. jeden obdrŽí příjemce, tři poskyovatel ajeden źŕizovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistľu smluv na základě zákona ě.340ĺ2ol5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznám-ení o
uveřejnění v registľu smluv bude přijemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na e_mail
uvedený v záhlaví smlouvy.

6. o poskynutí peněžních pľostředkű a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) ztlkona o krajích Zastupitelstvo Kaľlovarského kaje
usnesením č,' ZK l7l02ll9 ze dne28.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis posĘrtnuté dotace

Kaľlovy Vary dne Zs.$' ťołę
.Y. . k : VłÍ_ę. .9ÍL . dne . .Ł. .}''. ł ,H 1

Mg
pro

KOTTC cl.p.s
Nádražní náměstí 29918
353 01 Marĺánské Lázně

lČo 26648415
L-l-.1

Za správnost:
Sĺěptinkol,ti Eti,šku

..... .........
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č' ĺ Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajiŠtění sociálních sluŽeb v roce 2o19' evidenční číslo KKoo412t2o19

't. Specifikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

I

1.1.2019 -
3'l.12.2020

143UŽivatelé1,82

Úvazky
pracovníkťr v
p ímé péěi

Karlovarsk)t kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujícĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

Věku

ambulantníK-centrum Cheb7105759kontaktní centÍa

1.1.2019 -
31.12.2020

105UŽivatelé1,1

Uuazky
pracovnĺk v
p ímé péěi

Karĺovarskti kra'i

osoby sociáIné
Vyloućené bez

determinujícĺho vlivu
zdravotního stavu či

věku

ambulantníK-centrum Sokolov3832437kontaktnĺ centra

1 .'t.2019 -
31.12.2020

374Użivatelé7,19
Úvazky

pracovník v
p ĺmé péči

Karlovarskli kraj

osoby sociálné
vylouěené bez

determinu.iĺcĺho Vlivu
zdravotního stavu ti

věku

ambulantnĺ'
terénnĺ

Klub Relax, Klub Refresh,
Klub Michal a Mobiĺnĺ klub

v autě
4207744

nízkoprahová za ĺzení pro
děti a mládeż

1 .1.2019 -
31.12.2020

Użivatelé8,21
Úvazky

pracovnĺkťl V
p ĺmé péči

KarlovaÍsk kraj

osoby sociálně
Vyloučené bez

đeterminujícího Vlivu
zdravotního stavu ěi

véku

ambulantní,
terénnĺ

Centrum podpory rodiny
M' Lázně, Aš' sokolov a

Cheb
'1312049

sociálně aktivizaění služby
pro rodiny s détmi

1 .1.2019 -
31.12.2020

145UŽiVatelé4,O2

Úvazky
pracovnikr:l v
pŕímé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujícího Vlivu
zdravotnĺho stavu ći

véku

teÍénni
Terénní píogramy

Sokolovsko
3752319terénní progÍamy

1 .1.2019 -
3't.12.2020

197UŽivatelé4,31
Úvazky

pracovník v
p ímé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujícího vlivu
zdravotního stavu ći

Věku

terénní
Terénní programy

Chebsko
3830970terénní programy

oalšĺ sPsciíĺkace 8lužby v
návazno6ti na atanovgn

poź8davky na za azonĺ sociálnĺ
8lužby do 6ĺtě 8ociálnĺch sĺužob

Doba trvánĺ
pověagnĺ
od-doMin. hodnota

olnánĺ
Název

Min. hodnota
olnění

Názov

Územnĺ
prlsobnost

Eoclálnĺ slużby

up gsn nĺ cĺlov
skuplny

PÍĺoÍitnĺ oblast
(dlo SPRSS)

Forma
poskytovánl

Názov sociálnĺ 8lužbyldentiÍikátorDruh 8oci lnĺ služby lndikátoÍ 2
lndikátor í

(jednotka kapacity)

216 800,00787 960,001 181 940,001 969 900,00

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujĺcího VIivu
zdravotnĺho stavu či

věku

terénnĺ
Terénní pro9ramy

Chebsko
3830970terénní programy

2. sPlátka (.to %)í. spĺátka (60%l

z toho mln, na
platy, nlzdy a

nav šenĺ
Colkom Neinvost|čnĺ dotace 2

Neinvestičnĺ dotaco í
Up B3n nĺ cĺlov

!kupiny
Prioritnĺ oblast

(dle SPRSS)
Forma

poskytovánl
Názov 3ociálnĺ službyldontl'ikátorDruh rociálnt služby



80 000,00285 760,00428 640,00714 400,00

osoby sociálně
vyloučené bgz

determinujĺcího vlivu
zdravotního stavu ěi

véku

ambulantníK-cantÍum cheb71 05759kontaktni centra

54 000,00166 640,00249 960,00416 600,00

osoby sociálně
vyloulené bez

daterminujícĺho vlivu
zdravotního stavu či

Véku

ambulantníK-centrum Sokolov3832437kontaktní centra

204 400,001 397 200,002 095 800,003 493 000,00

osoby sociálné
vy|outené bez

detorminujícĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantnĺ'
teránnĺ

Klub Relax, Klub Refresh,
Klub Michal a Mobilnĺ klub

v autě
4207744nízkopÍahová za ízgní pro

děti a mládeż

275 300,001 358 240,002 037 360,003 395 600,00

osoby sociálné
vyloučená boz

dsterminujícího Vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantní,
lerénní

cgntrum podpory Íodiny
M. Lázně, Aš' sokolov a

Cheb
1312049sociálně aktivizačnĺ sluŽby

pro rodiny s dětmi

Nolnvlstlčnl dotlco 2

69 900,00

2. .plátk (4o %l

E44 200,00

í.3plátł. ( o%)

1 266 300,00

Ż toho mln. na
platy, mzdy a

nrv Üenĺ
Colk.m

2 110 500,00

Up osn nl cnov
.kuplny

PÍloŤltnĺ oblt8t
(dlc SPRSS)

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujícího vlivu
zdravotního stavu či

věku

Foma
PosMovánĺ

t rénní

Nazrv soclálnĺ slużby

Tgrénnĺ programy
Sokolovsko

ld.ntlffkĹtor

3752319

Druh Úoclłlnl sluźby

terénní programy

Nolnvo8tlěnĺ dotaco í
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