
i

-J
CĹ
<Ł

:>

.l <.1

'- U 'Ío
()

5o! tt,

Evidenění číslo: KK004I3 l20l9

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kľaje na zajištění sociá|ních služeb V roce Ż0'19 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi:
Kaľlovaľský kľaj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7o891168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo úětu: 
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., poboěka Karlovy Vary
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskytovatel"

a

KSK centrum o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďemail:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Sedlec 125,360 l0 Karlovy Vary
eeu5csi
708008 l 2
obecně prospěšná společnost
Kľajský soud v Plzni, o Ż92
Milan Kováč, ředitel
Komerční banka, a.s.

článeľ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem ě' 12912000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż50/2000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech
územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpoětoqých pravidlech
územních rozpoětů") a v souladu s Pľogramem pro poskyování finančních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce 20l9 (dále jen ,'pľogľam") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku 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 zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20lŻl2l EU) ze dne
20. prosince 20l l o pouŽití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podpoľu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené uľčiým podnikům pověřeným
poskyováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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Ż. Příjemce je pověřen k poskýování sociálních služeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále jen

,,sluŽby")

čHnek III.
Výšedotaceajejíúčel,doba,vnížmábýtdosaženoúčelu

1. Příjemci Se v rocę 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní pľostředky, kteľé jsou součástí

vyrovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve qýši: 8 748 100,00 Kč (slovy: osm

milionůsedmsetčĘřicetosmtisícjednostokoruněeských)'
o účelově určená neinvestiění dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiěńí dotaôe Ż") ve výši: 30 000,00 Kě (slovy třicet tisíc

koľun českých).
Neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ,,dotaceo') jsou poskytovány

formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis výše

dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy'

2. Dotace je uľčena na financov tlní běżných ýdajů souvisejících s poskytováním základních dľuhů

a forem sociálních sluŽeb v ľozsahu' stanóveňém základními činnostmi u jednotlivých druhů

sociálních služeb; jejich ýčet a chaľakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě | dílę Ż aż 4

zttkona o sociálních službách.

3. Úěelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od 1.1.20l9 do 3|.1Ż.Ż0119
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článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvęstiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z úětu č a bankovní účet uvedený v zźthlaví

smlouvy, pod účelovým 
'nakem 

13 305, variabilní 5Ż21089368, specifický symbol 7160,

a to v sóuíadu s přípa-dnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

o 1. splátku u" ,nysi 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotáce poskytnuté poskýouaieli zkapitoly 313 - MPSV Státního ľozpoětu na ľok 2019 na

bankovní úěet poskýouát"l., nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

o 2. splátka ve v5lsi ło % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářní;h dnů od pŕipsanĺ splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 313 -
MPSV státního rozpočtu na rok ŻOl9 nabankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční äotu"" l ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vźnáno na skutečnost

přijetí plné r.,ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministersťvem pľáce a sociálních vccĺ ČR (dále

j"n,'dótu". MľSV,,; uiouládu ruśtunou"ním $ lOla zákona o sociálních sluŽbách nazźlkladě
"ľozllodnutí 

o poskyíutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpočtu na ľok 20l9 na bankovní

účet poskýovateló. Poskytovatel si vyńrazuje právo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční

dotace 1, přĺp. procentní p'oměr jednotĺir.5i"t' iplátek nęinvestiční dotace 7,v navaznostina změnu

výše a teiminĺ qýplat či'proceńtního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli

Ministerstve. p*ä" u ro"iální.h věci ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně brání

poskytnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednoľázově

do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu

č na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol

522|089368, specifický symbol 7 l 60'
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3. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění 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 ztizovate|e, kteý zpľostředkuje prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet příjemce bez zbyteč,ného odkladu'

Clánek V.
Závazné kvantĺtativní indikátory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátoľ je ýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměľnému vyľovnání blíže viz Příručka pro žadatele a příjemce (dá|e jen

',příľuěka"), 
která tvoří přílohu ě. 1 pľogľamu.

článelĺ vl.
Základní povĺnnosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněŽních pľostředků v souladu s tičelem, na
kteý byly poskýnuý (blíŹeviz článek VI odst. l pľogramu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci ýhľadně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (r"ýdajů) na zajištění sluŽby poskytované na űzemí poskýovatele nębo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (vydaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskyuje (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 (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst' 4 programu' Dotaci
nelze pouŽít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních sluŽbách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vypl;foaj ící z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdržel dotaci od poskytovatele, a
to na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních' informaěních materiálech,
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovaľského kľaje ,,Żivy kraj", a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz ułyukłkąľloyąnĘĺz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźryěręč,né zprávy
o poskýování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotogľafie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele' pokud je uvedeno na propagaěních materiálech
(pľavidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kraj -
Poskytování symbolů a záštit) a loga projektu ,,Živy |<rai* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních služeb jsou ke staŽení na webových stránkách www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceE U/O P- I ids-zdroj e/l P_kpss.aspx.
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6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákone m č:' 563ll99l Sb', o účetnictví' ve znění

pozdějších predpisí (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pravni-i pi"api'y. jestliie ső na příjemce dle $ l odst. 2 zźlkona o účetnictví tento zákon

nevztahuje, .urułr1" Se tento prĺjemôe vest účetnictví v souladu se zákonem o úěetnicwí a dalšími

souvisejicími platými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v l]rěetnictví stavy

a pohyby majétku á1in1i"tl aktił, záłazků včeině dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosli pľůkazně,

s prokazatelnou uurĹoů ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např' dle

zakźvkového ěi ínalytiótjr.'o ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré

jednotlivé poloŽŕy související se siuŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

s poskýnutou nęiňvestiční đotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více

ľ,ärpoáer.6ich ěinností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve výši odpovídající podílu

stanovenému podle prokázĺelného kritéria (metodiky), kteľé musí bý příjemce schopen doloŽit'

Metodika n1uiĺ byt''pracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní

oľgán, popř. jím fiovciená osobai. Úeetní operace související s poskýovanou s'luŽbou musí b)ýt

ĺoTouíny bađcl"nc od ostatních aktivit příjémce (v anatýickém členění, ve zvláštních účetních

střediscích, zaktukźrch apod.) tak, aby'uýl prĺ1emce schopen prokálzat odděleně od ostatních

hospodářských ěinností ei ;iny.t' ,o"iálni.h_služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů

irryiileaet ńospodaření) za kalěndářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou službou a

)źoor"ĺ,aby byl nazáŔladéodděleně vedené úeetňĺ evidence schopen vyčlenit náklady, které byly

hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2. KaŹdý účetní zápis v účetnictví

příjemce musí b1ýt podložen průkazným űčetním záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní záznamy'oznaěit tak, aby bylo zřejmé , Źe se jedná o náklad hrazený

z neinvestiční dotace l nebo z néinvestiční dotacô 2, a na účetních záznamech uvést qýši

čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2'

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

specifikovány v Systému monitoringu. Systěm monitoľingu je přílohou č' 3 programu. Příjemce je

ptvinen zjišŕovatíeškeré potřeby uźivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů a vykazovat

potřeby uźivatelů sluŽby, ŕteré náphuje jednotlivá ďýb1 a to ve struktuře podle Regionální karý

sociĺlnĺ sluŽby' Příjemce je povínen"vést evidenci indikátorů v elektľonické podobě, konkľétní

způsob vedení eviđence ińaií<ĺtorri je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat

pií;"*"" k předložení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na které jsou poskytovány

p"ńcznĺ prôstředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konęčné hodnoty kvantitativních a

kvalitativnícn inaiĹítôrĺ je přijemce povinen vykázat v Ztlvéreěné zprávé o poskytování sociá_lní

služby (dále jen ,,zźxérěěnb źprźrva''1. Yykázané hodnoý indikátorů musí b]it pľokazatelné a

ověřitelné kontrolou

g. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále

jeŕ''odbo"r sbciálních věcí'') průběŽnou zprávuo poskytování sluŽby za l. pololetíŻ0l9 (dále jen

]'průběŽná zpráva")nu ĺorrnuieri uvedęném v pÍiloze č. 3 progľamu, a to v termínu do 10. 7 '2019'
Pľůběžná zpľźĺva se zpracovává za kaŹdou sluŽbu zvlášť. Způsob předložení pľůběŽné zprávy je

stanoven ve vyhlášení pľogramu na rok 20l9'

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí ztlvéreč,nou zprávu na foľmuláři uvedeném

uýílor. č' 3 progrä*u' u to nejpozději do 15. 2.20Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení

poskytování sluzuf nu źak|ude .ó)'oonutĺ o zrušení ľegistrace služby, případně k ukončení

,.toluy die článku IX', je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprávu do 15 pracovních dnů

od ukoňčení poskytovánĺ 
'tuzuy' 

prĺpädnc od ůkončení smlouvy. Zźtvéreěnázprźtya se zpracovává

zakażdou sluzbu-zvlásť' způsób předložení závéreč,né zprávy je stanoven ve vyhlášení pľogľamu

na rok Ż0l9. v případě, Źe záłěreěná zprźlva bude neúplná, údaje vní. u^vedené nepřesné,

nesrozumitelné či nódrineryhodné' vyzve ódbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveř'l

elektľonicky k odstranění nedostatků závěreéné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýné'
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11. Součástí zźlvéreč,né zprävy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě' věetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a nák|ady
služby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednot|ivé sociální služby' na kterou byla
poskytnuta dotace' popř' na vyżádáni předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
výkazű, které woří povinné přílohy účetní ztwěrky, a vě' přílohy účetní zźxěrky'

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva práce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě uľčené odborem sociá|ních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumenty
souvisej ící s poskytovanou sluŽbou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení sídla,
o v údajio 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 nazźk|adě rozhodnutí o zľušení ľegistľace sluŽby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do 10 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 l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeni změny doručeno, věetně uvedení důvodu.

15. Přfiemce je povinen vykázat v rámci zźryéreěné zprttvy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźxéreč,né zpľávy jsou kopie právních aktů, nazá,kladé kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloŽení závěrečné zprźuy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky musí b1ýt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprávy), a
to následovně:

o nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na úěet ě. účelový znak 13 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 7l60,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űěet č,  variabilní
symbol 5221089368' specifický symbol 7160.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v zźlhlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskytovatele.
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17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

18. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní pľostředky ěi jejich ěást poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadmémé vyľovnání se považuje:

o nęzajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění zźtvazných kvantitativních indikátoľů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

. výše kladného rozdílu męzi skuteěně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních prostředků či
jejich ěásti blíŽe viz příruěka, která tvoří přílohu č. 1 progľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy souvisejícĺ
s poskyováním sluŽby dle smlouvy a pľokazující č,erpźní peněžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
pľostředky poskýnuý'

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události' skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zźnik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního oľgánu příjemce'

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a l l tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

22.Pŕíjemce je povinen hradit náklady,'které uplatňuje zdotace, pouze zbankovního úětu příjemce,

kteý je uveden v záh|aví smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu, než zilétu příjemce,
kteĘŕ je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskuteěněním úhľady
nákladů byly peněžní prostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,

ze kterého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č' 32012001 Sb.'
o finanční kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nicht' byla dotace poskytnuta' včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skoněení úěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontľolu ěerpání a vyutiti dotace, kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŹádání k nahlédnutí veškeľé úěetní záznamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
ikontľolu souvisejících skutečností (dále jen,'podklady") a strpět ipředloŽení veškeých l]lěetních
záznamü, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
zźznami, vč. podkladů.

3. Poskytovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, zanichŹ byla dotace poskýnuta'
kontľoly ľozsahu a průběhu poskytování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů Ęýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů' dokumentaci prokazující průběh 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 foľmě), vybľaného vzorku uŽivatelů služby v ľozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontroly uskuteěnily v ľámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěi ověření informací o průběhu poskýování sluŽby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskyovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

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

6. Příjemce je povinen realizovatnápravná opatření' kteľá mu byla uloženanazákladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápľavných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

Clánek VIII.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aź 9, 12
aż l5, 19 aŽ22, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za poľušení rozpočtové ktnné ve smyslu ustanovení $ 2Ż ztlkona o rozpočtových
pľavidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méné závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźryaŽné porušení rozpoětové kázně ve výśi l,5 oÁ

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do ľozpočtu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI. odst' 16, 17,78,
považuje se toto jednání za zadržen1 peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźkona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrŹených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, ll použití peněŽních
prostředků v souladu s ělánkem VI. odst. l, 2, popř' pouŽije poskýnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) vrozpoľu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povażují se t1rto
pľostředky (případně jejich ěást) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o ľozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o rozpočtoqých pľavidlech územních rozpočtů
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odvod za poľušení rozpoětové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních pľostředků do
rozpoětu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ís| edený u Komerční banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Poľušení rozpoětové kázné müŹe bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obęcného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Nepľovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sělánkem VI. odst. 10, 11 může bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v da|ším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit nazákladé písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí

2. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŽet l. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a ll smlouvy, ato ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskytování peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst._l.

Clánek X.
Zá*érečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příruěce, která tvoří přílohu č. 1
progľamu. Týo dokumený jsou pro příjemce zźwazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kľaje http://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

2. Smluvní strany souhlasně pľohlašují' że Žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezvyhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztwazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźtkona č,. 500/Ż004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89l20IŻ Sb.' oběanský ztkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zćkladě zákona ć. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve čýřech stejnopisech, z nichż jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech, znichŽ jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistľu smluv na zćkladě zákona č).340/20|5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záthlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kľaje
usnesením č,' ZK 17l02l19 ze dne28.Ż.2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne 4-t, 04:1
I.,(:..:.ĺl:Í17 o"" |' ĺ ?,ĺ:

liiig s

,,

fRT
lutruno.p.s.

KSK Ôcntľum o.o.s.tt't 
?BgJuo#:rrovYVary

ĺ)ľ)
ľosti

p mce

Za správnost:
šrcpűnkĺn,ĺi Eĺĺška
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JSpecifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p ĺloha č. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kĄe na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2o19, evidenćní číslo KKoo413/2019

70800812lčo:
KSK centrum o.p.s.P ĺiamce:

1. Specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.20'19 -
31.12.2020

431UžiVateIé4,36
Úvazky

pracovnĺk v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

pomoc p i eŠenĺ
kÍizov ch a

ohroŽu'iĺcích situací'
podpora osob
ohÍoŽen ch

chudobou, dluhy a
ztrátou bydlenĺ a osob

bez p ĺsteŠĺ

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujĺcího vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantnĺ'
tgrénní

odborné sociální
poradenství2755879

odborné sociálnĺ
poradenství

'1.1.2019 -

3'1.12.2020
24Użivatelé3,47

Uvazky
pracovník v
p ímé pééi

Karlovarsk!t kraj

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujĺcího vliVu
zdravotniho stavu či

véku

torénní
sociálně aktivizaění

služby pro rodiny s dětmi
3238400

sociálné aktivizaćní služby
pro rodiny s dětmi

1.1.20'19 -
31.'t2.2020

479UŽivatelé4,89
Úvazky

pracovnĺk V
p ímé péti

Kaĺlovaísk kraj

osoby sociálně
vyloučené bgz

determinujícĺho vlivu
zdravotního stavu ěi

věku

terénnĺTerénní pÍogramy1327124terénní programy

Dalšl gpcciÍlkaco služby v
návazno3tl na stanovln

poźadavĘ na zaazonĺ soclálnĺ
služby do sĺt soclálnlch služeb

Doba trvánĺ
pová enl
od-doMin. hodnota

bl ä lNázev
Min. hodnota

Dln nl
Názov

Územnl
pr)robnođ

roclĺlnl slużby

UpiB3něnl cllovÓ
skuplny

PÍlorltnĺ obla3t
(dl. SPRSS)

Foma
Poskytovánĺ

Náz6v 8oclálnl glużbyldentlffkátoÍDruh 8ociálnl 3lużby
lndikátor 2

lndikátor 1

Üodnotka kapaclty,

1 0 000,00I 188 720,00I 783 080,002 97'ĺ 800'00

pomoc p i eŠenĺ
krizov ch a

ohrożujĺcĺch situací,
podpora osob
ohroŽen ch

chudobou, dluhy a
ztrátou bydlení a osob

bez p ĺst eśĺ

osoby sociálně
vyloučené bez

doterminujícího Vlivu
zdravotniho stavu ěi

věku

ambulantnĺ
terénní

odborné sociální
poradenstvĺ2755A79

odboÍn sociální
poradenstvĺ

10 000,001 037 680,001 556 520.002594200,OO

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujícího vlivu
zdravotního stavu ći

věku

terénní
sociálně aktiVizaění

slużby pro rodiny s dětmi
3238400

sociálně aktivizační slużby
pro rodiny s dětmi

'10 000,001 272 440,001 909 260,003 182 100,00

osoby sociálné
vylou ené bez

determinujĺcího VliVu
zdravotnĺho stavu či

véku

terénníTeíénnĺ programy1327128torénni pro9ramy

Nolnvo3tlěnl dotaca 2
2.8plátka (/o %)í. splátka (60%)

z toho min. na
pllty, mzdy r

nav Ü3nl

colkÔm

Up 93nánĺ cllov
tkuplny

PÍloritnĺ obl.st
(dls SPRSSI

Forma
Po3kytovánĺ

Názov sociálnĺ službyldontlfikátorDruh soclálnl8lužby

Noĺnvo3tiěnĺ dotaco í

I


