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Sídlo:
lČo:
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Bankovní spojení:
Císlo ličtu:
(dále jen,,poskýovatel")

Denní centľum Mateřídouška, o.p.s
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e-mail:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
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(dále jen,,příjemce")

Evropská unie
Evropský sociátní fond
operační program Zaměstnanost
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Evidenční číslo: KK 0034ll20l9

vBŘBJNoPRÁvľÍ sľlr,oUvA
o poskýnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních služeb v ľoce 2019 v rámci

pľojektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (dále jen 
',Smlouva")

KRAJ

Závodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
70891 168

c270891t68
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

Školní 737,357 35 Chodov

Ż7989364
obecně prospěšná společnost
Kľajský soud v Plzni, o 1l1
Bc. Věra Bľáborcová, ředitelka

a

(společně jako 
',smluvní stľany")

Clánek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem ě.129lŻ000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení),vęznění pozdějších předpisů (dále
jen,,zttkon o kľajích"), zźlkonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách, veznění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,' 25012000 Sb.' o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, veznění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pľavidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce Ż0l9 (dále jen ,,program") a s Programem pľo poskytování dotací v rálnci
pľojektu Podpoľa vybraných služeb sociá|ní prevence (dále jen 

''pľogľam 
prevence" a ,,pľojekt

pľevence") poskyuje poskýovatel příjemci dotaci na účel uvedený v článku III. této smlouvy a
příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
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Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřęním k poskýování služeb obecného hospodářského zájmu v ľámci
pľojektu prevence (dále jen ,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímż je příjemce pověřen
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č.
Ż01Ż121 EU) ze dne 20. pľosince 20l l o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na státní podporu ve formě vyľovnávací platby za závazęk veřejné služby udělené uľčiým
podnikům pověřeným poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zájmu'

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 vroce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskytovatele poskytovaná na zéĺĺ:ladě

programu prevence (dále jen ,'neinvestiční dotace 3") ve ýši: 4.424'400,- Kě (slovy:
čtyřimilionyčtyřistadvacetčýřitisícěýřista korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace z rozpoětu poskýovatele poskytovaná na ztlkladě
ustanovení $ 105 zákona o sociálních službách (dále jen ''neinvestiční dotace 2'') ve qýši
Ż62.900,- Kč (slovy: dvěstěšedesátdvatisícdevětset korun českých).

Neinvestiční dotace 3 a neinvestiění dotacę 2 (společně dáIe také jako ''dotace'') jsou poskýovány
formou ztúohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je určena na financováníběżných výĺairi souvisejících s poskytováním základních druhů a
forem sociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném ztlk|adnimi činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýč,et a chaľakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I dílę 2 aż 4
zákona o sociálních službách.

3. Úeelu dotace musíb;ýtdosaŽeno ve lhůtěod 1' 1'20lgdo 31. 8.Ż01g

článeľry.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 30
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ťlětu č,.

na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, v souladu se specifikací a r
výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby dle přílohy č. 1 smlouvy. odeslání neinvestiční
dotace 3 ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázá'no na skutečnost přijetí části dotace
poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na projekt pľevence.
Poskytovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a teľmín výplaty neinvestiční dotace 3, v návaznosti
na změnu výše a termínů výplat ěástí dotace poskytovaných poskytovateli Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR na pľojekt pręVence' o čemŽ bude příjemóe písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace 3 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űětu
č. na bankovní ričet uvedený v zźlhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol
5Ż2l 0893 68, specifi cký symbol 66Ż2.
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článeľ v.
Záx azné kvantĺtativní indi lĺĺtory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování s|užby dle smlouvy zavazuje' Vymezení ztxazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č' 1 sm|ouvy je povaŽováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyľovnání blíźe viz Příručka pľo Žadatele a příjemce (dále jen
,,příľučka")' která tvoří přílohu ě. l progľamu.

článek VI.
Základní povin n osti p říj emce

1. Příjemce nesmí posĘrtnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskytnuty (blíŹe viz ělánek VI odst. l pľogramu).

2. Příjemce je povinen pouŹít dotaci ýhradně k úěelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění sluŽby poskytované na území posĘrtovatele nebo
pľo občany poskytovatele. PeněŽní prostředĘ zdotace lze ć,erpat pouze na náklady (výdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (ýdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 progľamu' Dotaci
nelze použít na zajišiění fakultativních činnoití 1$ :s oast. 4 zákonao sociálních šluzĺa"ł').

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 webových stránkách' pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informaěních mateľiálech,
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 prezentovat projekt Kaľlovaľského kraje ,,Żivi kłai*' a to viditelným umístěním loga
projektu na pľopagaěních materiálech' dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce)' Přijemce umístí
na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideoztvnam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www'kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _
Poskytování symbolů a zźśtit) a loga pľojektu ,,Żivy l<rai* (viz www.zivykľaj.cz).

5. Příjemce je povinen dodržovat pravidla pro informovźní a komunikaci a vizuální identitu
operačního programu Zaměstnanost definovaná v obecné části pľavidel pro Žadatele a příjemce v
rámci operačního progľamu Zaměstnanost (www.esfcr.c/file/9002). Příjemce je zejména povinen
umístit v místě poskýování sluŽby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu
prevence. Příjemce umístí plakát na místě snadno viditelném pľo veřejnost (např. vstupní pľostory
budovy), a to po dobu finanční podpory s|užby v rámci projektu prevence. Příjemce je povinen
informovat na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, informačních
mateľiálech' pokud je vydává ke sluŽbě, o financování sluŽby v rámci projektu prevence. Příjemce
je povinen informovat o financování sluŽby v rámci projektu pľevence v případě pořádání akcí
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souvisejících se službou. Publicitu pľojektu pľevence je přijemce povinen doložit v rámciZáłv#ečné zprávy o poskytování sociální šluzuy inapr. ľotogralľlą materi'ály apod').

6. Přijemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb asociálních služeb jsou ke stažení na weboqých

zźłjemce o své ěinnosti
témat. Regionální kaĄ
stránkách www'kr-

7 ' Přijemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákone m č;' 563/199l Sb', o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,zttkon o účetnictví") a dalšími souvisejícímĺ platnými a účinnýmiprávními předpisy. Jestliže se na přijemce dle $ l oa.t. 2 zákoia o účätnicwí tento zálkonnevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Přijemce je povinen vést v účetnictví stavya pohyby majetku a jiných aktiv, závazln ycelc álulln ujinych pasív, nákladů a výnosů průkazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru-sluźby;' řádně oddělenou od nákladůa qýnosů spojených sjinými sociáIními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dlezakźzkového či analýického členění). Povinnost odděleného účtování ," uaänu;" na veškeréjednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky souvisejícís poskytnutou neinvestiční dotací 3 a neinvestiční doäcí 2. Nepřímé náklady společné pro vícehospodářských činností příjemce se .do.nákladů sluŽbý zahrĺrují ve ýši odpovídající podílustanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), kt..e rnurĺ uyt pŕ1emce schopen doložit.Metodika musí bý zpracována písemně.a'schváleńá odpovědnou osobou přijemce (statutárníorgán, popř' jím pověřená osoba). Účetní opeľace souvise;ící s poskytovano'u ,luzuou musí bytúětovány oddě|eně od ostatních aktivit přijemce 1v analytictém členění, u. łlĺstnĺ"h úěetníchstřediscích, zakź.Źkźrch apod.) tak, aby uýl pr1em." ,Jhop"n prokázat odděleně od ostatníchhospodářských činností či jiných .o"iálni"h'.líieu r"iÁena celkovou vyši nákladů a výnosů(vysledek hospodaření) zakalendźtřní rok souvisejících Ęhľadne s kaŽdou'jednotliuou službou azároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené ĺeetňĺ evidence schopen vyeleňit náklady' které bylyhrazeny z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace Ż' KaŽdý účetní zápis vúčetnictvípřijemce musí bý podloŽen průkazným účetním záznamem.

8' Přijemce je povinen úč^etní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazenýz neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiění dotace ž, u nu účetních záznamech uvést ýšičeľpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiění dotace 2.

9' Přiiemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů' kteľé jsouspecifikovány v Systému monitoringu. Systém-monitoľingu je'přílohou ě. 3 p;;g.;n1u. Příjemce jepovinen zjištbvat veškeré potřeby uźivatôlů, vést evidencTuäsr."y"l, potřeb uživatelů avykazovatpotřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá služba, a tove stľuktuře podle Regionální kaĘsociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indiĹátorů v elektľoniôte |oaouo, konkľétnízpůsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vymatpřiJ'emce k předložení evidence indikátoru taýtoliv u p.,iuenu období, na které jsou poskýoványpeněŽní prostředky, po_pĹ i po jeho ukončôní. Sou'hrnné konečné'noanory'kvantitativních akvalitativních indikátorů je přijemce povinen vykázat v Závěreč,né zprźtvě o porLytouĺní sociálníslužby (dále jen ,,závěľečná zpráva''). Yykázäné hodnoý indikátorů -u.ĺ'úyt prokazatelné aověřitelné kontrolou'

10' Přijemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskytovatelev souladu s aktuálními verzemi dokumentí Operačního 
- 
p.ogä'ĺ Zaměstnanost(www'esfcr'cz/dokumenł-opz), především v souladu . ultuální veľzí'oběcné části pravidel prožadatele a přfiemce v rámci operačního pľogramu Zamlstnanost (www.esfcľ.czlfile/9002) av souladu s aktuální verzí Pokynů pľo. óvid-enci podpory poskytnute- ĺreastníkům projektů(www'esfcr'cz/file198-Ę). Příjemce je povinen poskytńout'JĹo- ,oóiĺlnĺcn vecĺ ŕra;ského úřaduKarlovarského kľaje (dále jen ''odbor iociálních věcí''; a odboľu řízení projektů KĘského úřaduKarlovaľského kraje (dále jen ,,odboľ řízení projektů") souěinnost při sledování a vykazování
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indikátorů. V ľámci projektu prevence jsou s|edovány a vykazovány indikátory 6 00 00 Celkový
počet účastníků, 6 70 10 Yyuźívání podpořených osob a 6 70 0l Kapacita podpořených služeb.
Příjemce je povinen předložit odboru řízení projektů v termínech do l0. 4' Ż019, do l0. 7 ' Ż019 a
do 30. 9. 2019 monitoľovací list podpořené osoby vyplněný za każdého uživatele nově
podpořeného z pľojektu prevence ve sledovaném období, tj' v prvním čtvrtletí roku 2019' ve
druhém ětvrtletí roku 2019 a za období červenec _ srpen ľoku 2019. Příjemce je dále povinen
předložit odboru řízení projektů ve výše uvedených termínech monitoľovací list podpořené osoby
vyplněný za każdého uživatele' u kterého byla ve sledovaném období podpoľa v rámci projektu
prevence ukončena' Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhľnně na jednom
formuláři ve stľuktuře požadovaných dat, která vyplývají z formuláře zveřejněného na weboqých
stľánkách https://www.esfcr.c/monitorovani-podporen-vch-osob-opz. Monitorovací list podpořené
osoby předkládá příjemce v písemné podobě, podepsaný zástupcem statutárního oľgánu, popř. jím
pověřenou osobou a zároveřl v elektľonické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx. Upřesňující
informace ke sledování avykazování indikátorů budou příjemci pľůběžně poskytovány ze strany
odboru řízení projektů.

11. Poskýovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů včetně
zv|źĺštní kategorie osobních údajů (dálejen,,osobní údaje") osob podpořených v pľojektu prevence
za űč,elem prokáztní řádného a efektivního nakládání s pľostředky Evropského sociálního fondu,
kteľé byly na realizaci projektu prevence poskýnuty z opeľačního programu Zaměstnanost.
Příjemceje oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v ľozsahu vymezeném v obecné
části pravidel pro tadate|e a příjemce v rámci opeľaěního programu Zaměstnanost. osobní údaje
je příjemce oprávněn zpracovźuat výhradně v souvislosti s realizací projektu pľevence. Příjemce je
povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evľopského parlamentu a Rady
(EU) 20161679 ze dne Ż7. dubna Ż016, o ochraně Ęzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95l46/Es a v souladu
sbodem l8.l.3.3 Nakládání sosobními údaji účastníků pľojektu obecné části pravidel pro
żadate|e a příjemce v rámci operaěního programu Zaměstnanost.

12. Příjemce je povinen předloŽit odboľu sociálních věcí průběŽnou zprávu o poskytování služby za l.
pololetí Ż019 (dále jen ,,pľůběŽná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze ě. 3 pľogramu, a to
vtermínu do l0. 7. Ż0|9. Průběžná zpráva se zpracovává za każdou sluŽbu zv|ášť. Způsob
předložení průběžné zprźny je stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

13. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí ztyěrečnou zpľávu na foľmuláři uvedeném
v pÍí|oze ě. 3 pľogľamu' a to nejpozději do 30' 9. 2019. V případě, kdy dojde k ukončení
poskýování služby na základě rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukoněení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěreěnou zpľávu do 15 pľacovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Zźxéreč,ná zprttva se zpracovává
za każdou sluŽbu zvlášť' Způsob předložení ztwěreěné zprávy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok 2019. v případě, że ztxěreč,ná zprźxa bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesľozumitelné či nedůvěryhodné, wzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závěreč,né zprćtvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýmě.

14. Souěásti závěreč,né zprźxy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 3 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskynuých na službu z neinvestiční dotace
3 a neinvestiční dotace 2'

15. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předložit přehled celkových nákladů a
výnosů' kteľé vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé služby, na kteľou byla poskýnuta
dotace, popř. na vyżádání předloŽit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních qýkazů, které
tvoří povinné přílohy účetní zźxěrky, vě. přílohy úěetní závěrky.
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ló' Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministeľstva práce asociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odborem sociálních věcí neboMinisterstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumentysouvisející s poskytovanou sluŽbou.

17. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociáIních věcĺ o nás ledujících změnách:
změny v údajích o příjemci:

o v názvu příjemce,
o ICO,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

a

. Změny v rozhodnutí o ľegistraci služby,
o ukoněení poskytování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušení registrace sluŽby,o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změnanastala. Příjemce je povinen doložitzměny relevantními doklady' odbor sociálních vécí ohlášen é změny eviduje u pärr"v případě, žezměnu nelze akceptovat, písemně o tét'o skutečnosti příjemce vyrozumí ve ńntc l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, ueétne uvedení důvodu.

18' Přijemce je povinen vykázat v ľámci zéľvéreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financovánísluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěreč,nézp.árry jsou kópie právních aktů, nazákladěkteĘých
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, 

'n,louuuti 
jiný právní akt).

19' Nevyěerpané peněžn'í prostředky zdotace je přijemce povinen vľátit nejpozději vtermínustanoveném pro předloŽení zilvěreč,né zprávy oĺuó.u .o.iální"h vocí formo'u bezhotovostníhopřevodu na účet poskýovatele (vľácené peněžní prostředky musí bý |řipsány na účetposkýovatele nejpozději v poslední den teŕmínu stanov_eného pro předložení závcreen é zprźny), ato následovně:
o nevyěerpanou část neinvestiění dotace 3 na úěet ě. s ričeloým znakem,variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkľétní služby 

" 
ś*iuou se specifikací

a ľozpisem výše neinvestiční dotace 3 najednotlivé služby dle přílohý e. ĺ smlouvy,o nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na Účet č  variabilní symbol
5221 089368' specifi cký symbol 6622.

Současně s vráceĺím nevyčerpaných peněžních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcíavizo na formuláři uvedeném v pŕíloze č. 4b programu.

20' Přijemce je rovněŽ povi|e1 vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovatelizpůsobem uvedeným včlánku VI. ođst. l9 smloůvy, jestlize odpađne ĺeeĹ na kteý jsou peněžnípľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ód" dn", käy se přijelnce o teto skutečnostidozví' Současně s vrácením peněžních pľostředků zašIe přijemce odboru sociálních věcí avízo naformuláři uvedeném v příloze č. 4b programu.

21' Přijemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se pouazůje: 

- -
o nezajistĹli přijemce rozsah služby.uvedený v příioze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹlipřijemce stanovené minimální hodnoý pĺnění závazných kvantitatiíních indikátorů

uvedené v příloze č. l smlouvy,
o qýše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaženými výnosy a pľokazatelnými nákladyvzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souláau ś poucr"nĺrn a smlouvou poodeětení přiměřeného zisku.

[.1{měrnému vyrovnání, ke způsobu-a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků čijejich části blíŽe viz příľučka' která tvoří přílohu ě. l progľamu.
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22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumený a účetní ztnnamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněŽních pľostředků na poskýování
služby po dobu l0 |et následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskytnuty. Příjemce je povinen uchovávat po dobu 10 let veškeľé dokumený
související s realizací projektu pľevence' tato povinnost se neýká dokumentů předaných
příjemcem poskytovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskýovateli na
ztlkladě poŽadavku stanoveného pľávn ím předp i sem.

23. Příjemce je povinen pľůběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrtených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne' kdy došlo k události, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zźnik, tľansformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutáľního orgánu příjemce.

24. Pŕíjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zľušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 13 a |4 tohoto ělánku' a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního ličtu příjemce,
kteĘŕ je uveden v záh|aví smlouvy' Uhrada nákladů z jiného bankovního űćtu,neź'zilétu příjemce,
kteý je uveden v zźlh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet'
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l sb.'
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanění kontrole), ve
znéni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255/20l2 sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodľžení
podmínek, za nichž. byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vypl;ývajících ze smlouYY, 3
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení úěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu ěerpání a vyuźití dotace, kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskýované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamű o poskýované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskytována' Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeré úěetní zźnnamy vztahujíci Se k službě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen 

',podklady") a strpět i předloŽení veškeqých účetních
záznamű, kteľé nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontľolním orgánům zajištění oľiginálních účetních
zźlznamlů, vč. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v rámcikontľoly dodržování podmínek, zanichż byla dotace poskytnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskytování služby požadovat předloŽení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci prokazující průběh poskytování služby uŽivatelům služby). Příjemce je
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povinen předložit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plény, záznamy o průběhu poskýování služby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uživatelů služby v ľozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím' aby osoby opľávněné k provádění
kontľoly uskuteěnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěiověření informací o průběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumený, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

5. Přijemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vypl;ývajících ze sm|ouvy vytvořit
podmínky k pľovedení kontroly vztahující se k realizaci projektu prevence' poskytnout
oprávněným osobám veškeré dok|ady vážící se k realizaci pľojektu prevence' umožnit průběŽnou
kontrolu skutečného stavu rea|izace projektu prevence v místě jeho realizace a posĘtnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osóbami jsou
poskytovatel, územní finanění oľgány, Ministeľstvo financí ČR, Ministerstvo pľáce a sociálních
věcí CR, Nejvyšší kontľolní úřad, Evropská komise a Evropský úěetní dvůr, případně další orgány
opľávněné k ýkonu kontroly.

6. Příjemce je povinen realizovat nápľavná opatření, kteľá mu byla uloženanazźtkladě prováděných
kontrol, a to v poźadovaném teľmínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění_ nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

Clánek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v článku VI. odst' 3 aź 1Ż,15
až 18,22 ażŻ5, popř. jinou povinnost neponěŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za poľušení rozpoětové kźr;ně ve smyslu ustanovení $ 22 zákoni o rozpočtových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku poľušení méné závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méné závaŽné porušení ľozpočtové kázně ,r" ,"ysi l'5 yo
poskytnuých peněŽních pľostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže přijemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. lg, 20, Ż7,
povaŽuje se toto jednání za zadrżení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźlkona o
ľozpočtoqých pľavidlech územních rozpoětů' Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zttkona o ľozpočtových pravid|ech územních rożpočtů odvod za
poľušení rozpoětové kázně ve výši zadrżených peněžních pľostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čIánku VI. odst. |3, 14 pouŽití peněŽních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst' l' 2, popř. pouŽije poskytnuté peněżni prostředky
(případně jejich ěást) V rozpoľu s ustanovením článku VI' odst. 1, 2 smlouvy, považují se tytô
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité u" .rny'iu ustanovení $ 22
zákona o ľozpočtových pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě pouin.n
provést v souladu s ustanoven ím $ 22 zákona o ľozpočtoých pravidlech územńĺch ľozpočtů
odvod za poľušení rozpočtové ktnně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
ľozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ísl vedený u Komôr8ní banky, a.s',
pobočka Karlovy Vary.

Porušení rozpoětové ktzně miże b;it důvodem, pľo kteý nebude přijemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.
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6. Nepľovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. 13, 14 miże byt
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

článek IX.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle článku VI. odst' 13 a 14 smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy'

4. Ve rnýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků z dotace dle
článku IV. odst. ,1. ' :

Clánek X.
Záryérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání' kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou dále
stanoveny v programu a v příručce' která tvoří přílohu č. 1 programu' v programu prevence, popř.
v dalších dokumentech výše uvedených v tęxtu smlouvy. Týo dokumený jsou pro příjemce
závazné, věetně jejich případných dodatků či aktualizací. Dokumenty poskýovatele jsou
zveřejněny na webov'ých stránkách www'kr-karlovarsky'cz/dotace/StrankfdotaceKK/prispevky-
socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce prohlašuje, Že se seznámil s dokumený posĘrtovatele a
bude se jimi při hospodaření s poskynuými peněžními prostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje'
Že se seznámil s dokumenty operačního programu Zaměstnanost, kteými jsou upľavena pravidla
pro źadatele a příjemce (www.esfcr.c/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a postup pro
monitorování podpořených osob w ww,'. e sfcr. c/ĺnon i torovan i h-oso a bude se
těmito dokumenty při hospodaření s poskytnutymipeněžními pľostředky řídit.

Ż. Smluvní strany souhlasně prohlašují, źe Źádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě'

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č). 500lŻ004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zźkladě zźtkona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv'
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichź. jeden obdľží příjemce a ětyři poskýovatel.

5. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na zálkladě zákona č,.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemcizasláno na e-mail uvedený v zźlhlaví smlouvy.
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6. o poskýnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) ztlkonao krajích Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením ě. ZK
18/02/19 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:
1. Specifikace s|uŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne ..?'!;..1...?ź dne

přiiemce

DENN|CENTRUM O
MATEŘiDoUŚKA, o.p.s.

Škotnĺ 73z, 357 35 Chodov
lČo: zzg 89 364 Tel.: 352 665 992

k?ĺn
/

2 7 -m- 2í.!1q

DagmTr

l0/10

Za spľávnost: Cejková



Evropská unie
Evropsk sociátnĺ fond
operační program Zaměstnanost

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

eVidenční číslo KK oo341l2o19

27989364lčo;
Denni centrum Mate ĺdouška o.o sPlll.mc.:

í ' specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1ľror,-rro.sKÝ
I xnu

od í.11.2016
do 31.8.2019

84użivatelé9,63
vazky

pracovník v
p ĺmé péči

Karlovarsk kącsoby s mentálním
postiŽením

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m
onémocnénĺm

ambulantnĺ
sociálné terap6utické dĺlny
l/áté ĺdouśka6794705sociálně terap utické dĺlny

rt nov6nÖ Po'.drvky n. a rz.nl toclĺlnl
slu'by do.ĺtá 8oclÓlnlch llużeb

Dob. trYanl
pova .nĺ
od-doMln. hodnotr

olněnlNĺzovilln. hodnott
blnänĺNl2cY

Úzomnl
po.obno.t

3oGlalnl 3luźby

Upbsnrnĺ gllovl
3kuplny

PÍlo'ltnl oblaÍ
(dlc SPRSS)

Foŕma
posk!/tovanlNazÜY 3oclalnl ElużbyldcntmkátorDruh 3oclllnl.luźby

lnđlkltor 2lndlkltoŕ í (lodnotk.
k.p.cłtyl

262900,-

4 424 400,-
vs 5221257428 SS 622
z toho:
B5o/o EU 3 760 740 '- Úz 13013
1oo/oSR 44244o,- Úz 13013
s%KK 221220,- Úz 7428

osoby s mentálnĺm
postiżenim

Jsoby se zdravotnĺm
costižením a
:hronick m
)nemocněnim

ambUlantnísociálně terapeutické dílny
Mat ĺdouška

6794705
sociálně lerapeutické
dĺlny

Upi'tněnI cllova
tkuolnv

PdoÍltnĺ obh.t
(dlc SPRSS)

Foíma
poskvtovánlNÓzov 3oclalnl ]lużbyldontnkatorDruh toclálnl 3lużby

t




