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Evropská unie
Evropský sociátnĺ fond
operační program Zaměstnanost KRAJ

Evidenční číslo: KK 0034212019

vnŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskýnutí dotace z rozpočtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb V roce 2019 v rámci

projektu Podpora vybraných služeb sociální pľevence (dále jen 
',Smlouva"
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Smlouva seuzavírámęzl
Karlovaľský kľaj
Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,'poskýovatel")

Diecézni charita Plzeň
Sídlo:
datová schránka:
lČo:
Právní foľma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen ,,příjemce")

Ztwodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891 168
c270891168
Mgľ. Petr Kubis' náměstek hejtmanky

Hlavanova 359l16,326 00 Plzeň -Východní Předměstí
4xqtw67
49774034
cíľkve a náboŽenské společnosti
Ilg.ĺĺľĺ Lodr' ředitel

(spoleěně jako,,smluvní strany")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 1Ż9lŻ000 Sb.' o krajích (krajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o kľajích"), zákonem ě. 108lŻ006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zźlkon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż50lŻ000 Sb., o ľozpočtových pravidlech
územních ľozpočtů' veznění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
územních ľozpoětů") a v souladu s Progľamem pro poskytování finančních pľostředků na zajištění
sociálních sluŽeb v roce Ż019 (dále jen ,,program") a s Programem pro poskytování dotací v rámci
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (dále jen 

''program 
pľevence" a ,,pľojekt

prevence") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na úěel uvedený v článku III. této smlouvy a

příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Pověření
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1. Smlouva spolu s Pověřením k poskýování služeb obecného hospodářského zájmu v ľámci
projektu prevence (dále jen ,,pověření"), představuje společný akt, jímž. je příjemce pověřen
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského zźýmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č.
20lŻlŻ| EU) ze dne 20. prosince 201l o použití ěl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na státní podpoľu ve foľmě vyrovnávací platby za zźnazek veřejné služby udělené určiým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

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

článek III.
Výše dotace a její účelo dobao v níž má být dosaženo účelu

1. Příjemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní pľostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele poskytovaná na zźtkladě

progľamu prevencę (dále jen ,,neinvestiční dotace 3") ve výši: 4.17|.400,- Kč (slovy:
čtyřimi lionyjednostosedmdesátjednatisícčtyřista koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu poskýovate|e poskýovaná na zź.kladě
ustanovení $ 105 ztlkona o sociálních službách (dále jen ''neinvestiční dotace 2'') ve ',r'ýši
29 0.9 00,- Kč (slovy : dvěstědevadesáttisícdevětset korun českých).

Neinvęstiční dotace 3 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ''dotace'') jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace sluŽeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je uľěena na financováníběźných výdajů souvisejících s poskýovánim zźtk|adních druhů a
foľęm sociálních služeb v rozsahu stanoveném základnimi činnostmi u jednotliých dľuhů
sociálních služeb; jejich ýčet a charakteľistiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě | díle 2 až 4
zákona o sociálních službách.

3. Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě od l. l. 2Ol9 do 31' 8.2019

článeľ IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 30
kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űětu č)

na bankovní účet uvedený v zźhlaví smlouvy, v souladu se specifikací a rozpisem
výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby d|e přílohy ě. l smlouvy. odeslání neinvestiění
dotace 3 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí ěásti dotace
poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociá|ních věcí ČR na pľojekt prevence.
Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a teľmín výplaĘ neinvestiční dotace 3, v návaznosti
na změnu výše a termínů výplat částí dotace poskyovaných poskytovateli Ministeľstvem práce a
sociálních věcí ČR na projekt prevence' o ěemż bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskynutí neinvestiční dotace 3 příjemci qýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21

kalendářních dnů po uzavÍeni smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu z tlětu
č,  na bankovní účet uvedený v zźlh|aví smlouvy, vaľiabilní symbol
5ŻŻ3089368' specifický symbol 6002'
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Clánek V.
Zäv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zźuazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko s|uŽby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje' Vymezení zźtvazných kvantitativních indikátórů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. l smlouvyJe povaŽováno za
nadměľné vyrovnání' K nadměrnému vyrovnání blíŹe viz Příľuěka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka"), která woří přílohu č' 1 programu.

článek VI.
ZákJadní povinnosti příj emce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby' na kteľou byly poskytnuty'
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivn í poużití peněŽních prostředků v souládu s ričeĺem, ňa
kteý byly poskytnuý (blíŽe viz článek VI odst. l progľamu).

Ż. Přijemce je povinen použít dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na űzęmí poskytovatele něbo
pľo občany poskýovatele. Peněžní pľostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím' na které se dotace poskytuje (ěl. III' odst' 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l ka|endářního měsíce od uplynutí tohoto obdo-bí.
Dotaci ne|ze poużit na rihradu nákladů (yýdajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 4 progľamu. Dotaci
nelze pouŽít na zajištěhí fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákonao sociálních śluzĺa"n1'

3. Příjemce je povinen zajistit poskytování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na službu obdržel dotaci od poskytov atele, a
to na weboqých stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, informačních materiálech,
pokud je vydźtvá ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ',Żivy kľaj", a to viditelným umístěním lóga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbóu
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlóvarskŁcz a
www.ziwkraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Závěreč,né zprźLw
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Přijemc!
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních materiálech
(pľavidla pro užití loga poskytovatele viz w]vw.kr_karlovarsky.cz odkaz Karlovarský k'uj -
Poskytování symbolů a záštit) a loga pľojektu ,,Żiý kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen dodrŽovat pľavidla pro informovźní a komunikaci a vlzuální identitu
operačního programu Zaměstnanost definovaná v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v
rámci opeľačního programu Zaměstnanost (www'esfcr.czlfile/9002). Příjemce j e zejménapovinen
umístit v místě poskytování sluŽby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o pľojektu
pľevence. Příjemce umístí plakát na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory
budovy), a to po dobu finanční podpory sluŽby v rámci pľojektu prevence. Příjemce je povinen
informovat na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagačníóh, inŕormačních
materiálech, pokud je vydává ke sluŽbě, o financování sluŽby v ľámcipľojektu prevence. Příjemce
je povinen informovat o financování služby v rámci projektu pľevence-v případě pořádán1 akcí
souvisejících se službou. Publicitu projektu prevence je příjemce povineň doložit v rámci
Závěreč,né zprźuy o poskytování sociální sluŽby (např. fotografie, mateľiály apod.)'
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6. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a
sociálních služeb jsou ke staŽení na webových

zźłjemce o své ěinnosti
témat. Regionální karty
stľánkách www.kr-

u/oP-l

7. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563/l99l Sb., o úěetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a da|šími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zźlkona o ličetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakźnkového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pľo více
hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídajíci podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky)' kteľé musí b;it příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisójící s poskytovanou šluzbou musí bý
tičtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění' ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zźroveřl, aby byl nazźlkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny zneinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý úěetní zápis v účetniótví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním ztznamem.

8. Příjemce je povinen účetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé,że sejedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetních záznamech uvést výśi
čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiěni dotace2.

9. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č' 3 programu. Příjemóe je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazoiat
potřeby uŽivatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální karý
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podoĹě, konkrétńí
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytôvány
peněŽní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné koneěné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázatv Ztlvěręěné zprálvě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,zavěrečná zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí b;ft prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

10. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů a vykazovat indikátory dle pokynů poskýovatele
v souladu s aktuálními verzemi dokumentů operačního programu Zaměstnanost
(www'esfcr.cżdokumenĘv-opz), především v souladu s aktuální verzí obecné ěásti pravidel pro
žadatelę a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (www.esfcľ.czlfile/9002j a
v souladu s aktuální verzí Pokynů pro evidenci podpory poskýnuté účastníkům projektů
(www.esfcr.czlfile/9882). Příjemce je povinen poskýnout odboru sociálních věcí KĘskeńo ňĺaau
Karlovarského kľaje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboru řízení projektů Krajského úřadu
Karlovarského kľaje (dále jen ,,odboľ řízení projektů") součinnost při sledování á vykazování
indikátorů. Vrámci pľojektu prevence jsou sledovány avykazovány indikátory 6 00 00 Celkový
počet účastníků, 6 70 10 Využívání podpořených osob a 6 70 01 Kapacita podpořených sluŽeb.
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Příjemce je povinen předloŽit odboru řízení projektů v termínech do l0. 4.Ż0l9, do 10. 7'2019 a
do 30. 9. Ż0l9 monitoľovací list podpořené osoby vyplněný za kaŽdého uŽivatele nově
podpořeného zprojektu prevence ve sledovaném období, tj. vprvním čtvrtletí roku 2019, ve
druhém čtvrtletí roku 2019 a za období červenec _ srpen roku 2019. Příjemce je dále povinen
předloŽit odboru řízení pľojektů ve výše uvedených termínech monitorovací list podpořené osoby
vyplněný za kaŹdého uŽivatele, u kterého byla ve sledovaném období podpora v rámci projektu
prevence ukoněena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhrnně na jednom
formuláři ve struktuře poŹadovaných dat, která vyplývají z formulźtŕe zveŕejněného na weboých
stľánkách https://www.esfcr.c/monitorovani-podporen}'ch-osob-opz' Monitorovací list podpořené
osoby předkládá příjemce v písemné podobě, podepsaný zástupcem statutárního orgánu, popř' jím
pověřenou osobou a zěroveřl v elektľonické podobě ve formátu *x|s nębo *xlsx. Upřesňující
informace ke sledování a vykazování indikátoľů budou příjemci průběŽně poskytovány ze strany
odboru řízení pľojektů.

11. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakoż1o zpracovatele, ke zpľacování osobních údajů včetně
zvláštní kategoľie osobních lidajů (dálejen ,'osobní údaje") osob podpořených v projektu prevence
za úěelem prokázáni řádného a efektivního nakládání s prostředky Evľopského sociálního fondu,
kteľé byly na realizaci projektu pľevence poskýnuty z operaěního programu Zaměstnanost.
Příjemceje oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v obecné
části pravidel pľo Žadate|e a příjemce v rámci operaěního pľogramu Zaměstnanost. osobní údaje
je příjemce opľávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací pľojektu prevence. Příjemce je
povinen zpracovźnat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evľopského parlamentu a Rady
(EU) Ż0161679 ze dne Ż7 ' dubna 20|6, o ochraně Ęzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46lBs a v souladu
sbodem l8.l.3.3 Nak|ádání sosobními údaji úěastníků projektu obecné ěásti pravidel pro
żadate|e a příjemce v rámci Operačního pľogramu Zaměstnanost.

12. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí průběžnou zprávu o poskytování služby za 1'

pololetí 20l9 (dále jen,,pľůběŽnázpráva")ĺa fonnuláři uvedeném vpříloze ě.3 prograrnu, a to
vtermínu do l0. 7' Ż0l9. PrůběŽná zpráva se zpracovává za každou sluŽbu zvlášť. Způsob
předloŽení průběŽné zprźxy je stanoven ve vyhlášení pľogľamu na ľok 20l9.

13. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí zźwěręčnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze ě. 3 pľogramu' a to nejpozději do 30. 9.2019' Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování sluŽby na zttkladé ľozhodnutí o zrušęní registrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX', je příjemce povinen předložit závěrečnou zprttvu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskýování sluŽby, případně od ukoněení smlouvy. Závěreénázprźtva se zpracovává
zakażdou službu zv|źšť. Způsob předložení záxěreěné zprźuy je stanoven ve vyhlášení progľamu
na rok 2019. v případě' że závěreěná zpráva bude neúplná, űdaje vní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstľanění nedostatků závěreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické výzvě.

14. Souěástí zźněreěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 3 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vĺahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých 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, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sluŽby, na kterou byla poskýnuta
dotace, popř. na vyžádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií űčetních qýkazů, které
tvoří povinné přílohy účetní závěrky, vč. přílohy účetní zttvěrĘ.

16. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
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Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR požadované doplňující informace či další dokumený
souvisej ící s poskytovanou službou.

17. Příjemce je povinen písemně infoľmovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. zmény v údajích o příjemci:

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve sloŽení statutarního orgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v ľozhodnutí o ľegistľaci služby'
o ukoněení poskytování služby nazákladě ľozhodnutí o zrušení registľace služby'
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozdějido 10 pľacovních 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 skuteěnosti příjemce vyľozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doruěeno, věetně uvedení důvodu.

18. Příjemce je povinen vykázat vrámci závěrečné zprźxy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou závéreěné zpľávy jsou kopie právních aktů, nazálkladě kteých
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný pľávní akt).

19. Nevyčeľpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v teľmínu
stanoveném pro předložení závérećné zprźtvy odboru sociá|ních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovate|e (vrácené peněŽní prostředky musí bý připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zprávy), a
to následovně:
o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 3 na účet č s úěeloqým znakem,

variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkrétní služby v souladu se specifikací
a rozpisem výše neinvestiění dotace 3 na jednotlivé sluŽby dle přílohy č. l smlouvy,

. nevyčeľpanou část neinvestiění dotace Ż na űč,et č  variabilní symbol
5ŻŻ3089368, specifický symbol 6002.

Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě' 4b programu'

20. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI' odst. l9 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4b pľogramu.

21. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistí-li příjemce ľozsah služby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn.' nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v pŕíloze ě. l smlouvy,

. výše kladného rozdí|u mezi skutečně 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 části b|íżę viz příručka, která tvoří přílohu č. l programu.
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22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněžních prostředků na poskýování
služby po dobu l0 let následujících po skoněení ka|endářního roku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuty' Příjemce je povinen uchovávat po dobu 10 |et veškeré dokumenty
související s ręalizací projektu prevence' tato povinnost se neýká dokumentů předaných
příjemcem poskýovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskytovateli na
zélkladě poŽadavku stanovenéh o právn ím předp i sem.

23. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech zménách, které by moh|y při
vymáhání zadrżených nebo neoprávněně pouŽiĘých pľostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti, které mají nebo mohou míÍza
následek příjemcův zánik, transformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

24. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy' V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 13 a 14 tohoto ělánku, a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hradit náklady,.které uplatňuje zdotace, pouze zbankovního účtu příjemce'
kteý je uveden v ztlh|aví smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního ličtu, neŽ z úětu příjemce,
ktený je uveden v zźlh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněŽní pľostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,

ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

Cl{nek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb.'
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdéjších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55/2012 Sb', o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a űčinnými právními předpisy kontľolovat dodrŽení
podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvY, d

příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čeľpání a vyuŽití dotace, kontľolu průběhu
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznami o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontľoly dle odst. l tohoto ělánku' poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŹádání k nahlédnutí veškeré úěetní zánnamy vztahující se k službě a umožnit
i kontľolu souvisejících skutečností (dá|e jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznami, kteľé nemají přímý vztah kpředmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním oľgánům zajištění originálních účetních
záznamű, vě. podkladů.

3. Poskytovatelje opľávněn v rámcikontroly dodľžování podmínek, zanichż' byla dotace poskýnuta'
kontroly rozsahu a průběhu poskytování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující pľůběh poskýování služby uživatelům sluŽby). Příjemce je
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4.

povinen předložit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plźny, ztnnamy o průběhu poskytování služby, smlouvy o poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírćny v písemné formě), vybraného vzoľku uživatelů sluŽby v ľozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontro|y uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybľanými uŽivateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěiověření informací o pľůběhu poskytování sluŽby.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumený, související s plněním ričelu poskynuté dotace.

5. Příjemce je povinen za úěelem ověření p|nění povinností vyplýajících ze sm|ouvy vytvořit
podmínky k provedení kontľoly vztahující se k ľealizaci pľojektu prevence' poskytnout
opľávněným osobám veškeľé doklady vážící se k realizaci pľojektu prevence' umoŽnit průběŽnou
kontrolu skuteěného stavu realizace projektu pľevence v místě jeho realizace a poskýnout
součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly'.Těmito oprávněnými osobamijsou
poskytovatel, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí CR, Nejvyšší kontrolní úřađ' Evropská komise a Evropský účetnĺ dvůr, případně další orgány
oprávněné k qýkonu kontroly.

6. Příjemce je povinen realizovatntryravná opatření, kteľá mu byla uloženanazźlkladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

Clánek VIII.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe přijemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených v článku Vĺ. odst' 3 až' lŻ, 75
aż18,Ż2 aŹŻ5, popř. jinou povinnost nepepěŽité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méné zátvaŽné povinnosti. Přijemce je v tomto
případě povinen pľovést odvod za méně závažné poľušení rozpočtové kázně ve výši l,5 %
poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. 19, 20, 27,
považuje se toto jednání za zadrŹení peněŽních pľostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o
rozpočtových pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ Ż2 zźtkona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za
poľušení rozpoětové kázné ve výši zadrŽených peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. JestliŽe příjemce nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. 13, 14 poużití peněŽních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. l, Ż, popŕ. použije poskytnuté peněžní pľostředky
(případně jejich část) V ľozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povaŽují se t5rto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu S ustanovęním $ 2Ż zákona o ľozpočtoqých pravidlech územních rózpočtů
odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky poľušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet ěíslo  vedený u Komerění banky, a.s.,
pobočka Kaľlovy Vary.

5. Poľušení rozpočtové kź.zné műže byt důvodem, pro kteý nebude přijemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.
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6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. |3, 14 může bý
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalším kalendářním roce.

čhnek IX.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet l' dnem následujícím po dni doručení
ýpovědi druhé smluvní stľaně' V případě pochybností se má za to, Źe výpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 13 a |4 smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve qýpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskýování peněžních prostředků z dotace dle
článku IV. odst. 1.

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí' čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou dále
stanoveny v pľogramu a v příručce, kteľá tvoří přílohu č. l pľogľamu' v pľogramu prevence, popř.
v dalších dokumentech ýše uvedených v textu smlouvy. Tyto dokumenĘ jsou pro příjemce
závazné, včetně jejich případných dodatků či aktualizací. Dokumenty poskýovatele jsou
zveřejněny na webových stránkách www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-
socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce prohlašuje, że se sezntlmil s dokumený poskýovatele a
bude se jimi při hospodaření s poskytnuými peněŽními pľostředky řídit' Příjemce dále prohlašuje,
Že se seznámil s dokumenty operačního programu Zaměstnanost, kteýmijsou upravena pravidla
pro Žadatele a příjemce (www'esfcľ.c/pravidla-pro-zadatele-a-prÜemce-opz) a postup pro
monitorování podpořených osob (wwrv.esfcr.czlmonitorovani-podporenych-osob-opz), a bude se
těmito dokumenty při hospodaření s poskýnutymipeněžními prostředky řídit.

2. Smluvní stľany souhlasně prohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní
tajemství abezvýhradně 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 ustanovęními zákona č,' 50012004 Sb., správní ŕád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č). 89l20l2 Sb.' občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě ztlkona č). 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktených sm|uv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smluv)' ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti stejnopisech, znichż jeden obdrží příjemce a čýři poskýovatel.

5. Smluvní Stľany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv na základě ztlkona ě.340ĺ2015
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 příjemci zasláno pľostřednictvím datové schľánky uvedené
v ztth|aví smlouvy.

9/r0



6, o poskytnutí peněžních prostředků a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zźlkona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
l8/02/l9 ze dne Ż8'Ż.Ż0l9.

Přílohy:
1' Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

L'ą. u{1
V Karlovtých Varech 2 8 _03_ 20ĺ9

Karlovy Vary dne dne.....
NíCHAR|TA PtzEŇ
va 76,326 00 Plzeň
2L 540, lD: 4xqtw67
o:ągz 74og4 o

příjemceposĘrtovate

l0/r0

Za správnost: Da jková



ł t
Evropská unie
Evropsk sociátní fond
operační program Zaměstnanost 1l'ro*roroRsKÝ

l xlłal

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

evidenční číSĺo KK 00342/2019

49774034!

Diecéznĺ chaÍitaP llcmce:

í. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

od'ĺ' 11.2016
do31 I 201987uŽivatélé2,11

vazky
pracovnĺk v
pŕĺmé péěi

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
Vyloučené bez
determinujĺcĺho vlivu
zdravotniho stavu či
VěkU

ambulantni
Nĺzkoprahové denni
centrum Cheb

2482833nizkoprahová dennĺ centra

od 1' 11.20'ĺ6
do 31.8. 2019

65loobloŽnost4CżkaKarlovarsk kraj
jednotlivci, matky /
otmvé s détmi

osoby sociálné
vyloučené bez
determinujiciho vlivu
zdravotního stavu či
věku

pobytováAzylov d mBetlémcheb4842516azylové domy

Dtlal 3pecmktc6 slużby v navlzno3tl nt
ŃrnovanÓ pożldrvky na za rzenl aoclalnl

lluźby do tltt 3oclalnlch.lużeb

Dob! trYánl
pová cnĺ
od-doMln. hodnot

olněnlNazovMln. hodnotr
olnÓnĺ

NáŹcY

Úzcmnĺ
pfuobno.t

.oclalnl 3lużby

upl$něnĺ cllová
3kuplny

PŤloÍltnl obh3t
(dlr sPRssl

FoÍma
po8kytovanĺNáz.Y 3oclálnl rlużbyklontnkftorDruh rocláhl .lużby

lndlkátoÍ 2
hdlkáto í (|ednotłs

krp$!tyl

55 700,.

921 300,-
vs 5223257440
z toho:
85% EU 783 105,-
10% sR 92 '130,-

5% KK 46 065,-

ss 6002

Úz 13 013
Úz 13 013
Úz 7440

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujicĺho vliVu
zdravotniho stavu či
vékU

ambulantni
Nĺzkoprahové dennĺ
centrum Cheb

2482833nizkoprahová dennl centra

235200,-

3 250 100,-
vs5223257447 SS 6002
z toho:
85 /o EU 2762 585'- Üz ĺs oĺs
1o%SR 32501o'- Úz13013
5% KK 162505,- UZ 7447

jednotlivci, matky /
otmvé s dětmi

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujicĺho Vlivu
zdravotního stavu či
věku

pobytováAzylov d mBetlémcheb488251azylové domy

Up}b3nÖnĺ cllov
3kuDlnv

PÍloÍltnl oblltt
ídla sPRssl

FoÍml
m3kvtovánlNlzev 3oclálnl 3lużbyldontltlkatorDruh loclahl .lużby



: 

<i


