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vľŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskýnutí dotace z rozpočtll Karlovarského kľaje na zajištění sociálních s|užeb V ľoce ŻOl9 v rámci

projektu Podpora vybľaných služeb sociální prevence (dále jen ,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi'.
Kaľlovarský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,'poskýovatel")

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo:
datová schránka:
IČo:
Pľávní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen ,,příjemce")

Zánodní 353i88' 360 06 Karlovy Vary
70891 168
c27089n68
Mgr. Petr Kubis' náměstek hejtmanky

Fibichova 852,356 0l Sokolov
wyqcŻnT
27991997
obecně prospěšná společnost
Kľajský soud v Plzni, o1l4
Mgľ. Robeft Pisár, ředitel

(spoleěně jako,,smluvní strany")

článeľ I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č). l29lŻ000 Sb., o kľajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o krajích"), zákonem č). 10812006 Sb.' o sociálních službách, ve zněnipozdějších předpisů
(dále jen ,,ztlkon o sociálních s|užbách"), zákonem č,. 250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních pľostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,program") a s Pľogramem pro poskytování dotací v rámci
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (dále jen 

''progľam prevence" a ,,pľojekt
pľevence") poskýuje poskytovatel příjemci dotaci na účel uvedený v článku IIl. této smlouvy a
příjemce tuto dotaci přijímá.
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čHnek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskýování sluŽeb obecného hospodářského zájmu v rámci
projektu prevence (dále jen ,,pověření"), představuje spoleěný akt, jímźje příjemce pověřen
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č.
20lŻ/2| EU) ze dne 20. prosince 20ll o použití čl. 106 odst. 2 Sm|ouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyľovnávací platby za ztwazek veřejné služby udělené určitym
podnikům pověřeným poskyováním služeb obecného hospodářského zájmu.

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

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

1. Příjemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
o r]lěelově uľčená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele poskytovaná na základě

programu prevence (dá|e jen 
',neinvestiční dotace 3") ve výši: 10.050.400,- Kě (slovy:

desetm i l ionůpadesátti sícčĘřista korun českých),
o účelově určená neinvestiční dotace z rozpoćtu poskýovatele poskýovaná, na základě

ustanovení $ 105 zákona o sociálních službách (dále jen ''neinvestiční dotace 2'') ve výši
678.600'- Kč (slovy: šestsetsedmdesátosmtisícšestset korun českých).

Neinvestiční dotace 3 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako ''dotace'') jsou poskyovány
formou ztiohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je určena na financovt.níběžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a
foľem sociálních služeb v rozsahu stanoveném zák|adními činnostmi u jednotliqých dľuhů
sociálních služeb; jejich uýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | dílę 2 až' 4
zákona o sociálních službách.

3. Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 1. 1 .2019 do 3l. 8.20Ig

článeľry.
Způsob poskytnutí dotace

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

na bankovní účet uvedený vzáhlavi smlouvy, vsouladu se specifikací a ľozpisem
výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby dle přílohy č. 1 smlouvy. odeslání neinvestiční
dotace 3 ve výši uvedené v ělánku IIĺ. smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí části dotace
poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na pľojekt prevence.
Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qŕši a termín ,.yplaty neinvestiční dotace 3, v návaznosti
na změnu výše a teľmínů výplat částí dotace poskytovaných poskýovateli Ministeľstvem práce a
sociálních věcí ČR na projekt prevence' o čemŽ bude příjemce písemně infoľmován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiění dotace 3 příjemcivýše sjednaným způsobem'

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy' a to foľmou bezhotovostního převodu z ilětu
č 0 na bankovní rlčet uvedený v záh|avi smlouvy, variabilní symbol
5ŻŻ1 089368, specifický symbol 662 1 .
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Clánek V.
Závazné kvantitativní indilaátory posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźxazných kvantitativních indikátoľů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v pří|oze č' l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. 1 smlouvy je považováno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání b|íże viz Příruěka pro žadatele a příjemce (dále jen
,,příručka")' kteľá tvoří přílohu č. 1 programu.

článeľ VI.
Zá|<|adní povi n nosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám' pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskytnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněžních prostředků v souladu s účelem, na
kteý byly poskýnuý (bliŹeviz ělánek VI odst. 1 programu).

2. Příjemce je povinen pouŹít dotaci v'ýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst' 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na území poskytovatele nebo
pľo občany poskýovatele. Peněžní prostředky z dotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použít na úhľadu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst.4 programu. Dotaci
ne|ze použít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zźtkona o sociálních službách).

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 poskytovatele, a
to na webových stránkách, pokud je má zÍizeny, na propagačních, informačních mateľiálech,
pokud je vydtxá ke službě, dále v případě pořádání akcĺ souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Żivy l<raj", a to viditelným umístěním loga
pľojektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce)' Příjemce umístí
na webových stránkách' pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zt Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Ztyěreč,né zprźxy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, mateľiály apod.)' Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech
(pľavidla pro uŽití loga poskytovatele viz
Poskytování symbolů azáštit) a loga projektu

odkaz Karlovaľský kaj _

5. Příjemce je povinen dodrŽovat pravidla pro informování a komunikaci a vizuźtlní identitu
operaěního programu Zaměstnanost definovaná v obecné části pľavidel pľo Žadatele a příjemce v
rámci opeľačního programu Zaměstnanost (urwycsfcleŻfi!ę/9002)' Příjemce je zejména povinen
umístit v místě poskytování služby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu
prevence. Příjemce umístí plakát na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory
budovy), a to po dobu finanční podpory služby v rámci projektu pľevence. Příjemce je povinen
informovat na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informaěních
mateľiálech, pokud je vydttvá ke službě, o financování služby v rámci projektu prevence. Příjemce
je povinen informovat o financování sluŽby v ľámci projektu prevence v případě pořádání akcí

kľaj" (vlzwww.zl .c
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souvisejících se službou' Publicitu projektu pľevence je přijemce povinen doložit v rámci
Záxěreč,né zprávy o poskytování sociální služby (např. fotografie' materiály apod.).

6. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních služeb jsou ke staŽení na weboqých stľánkáclr www.ki-
karl ovarsky. c/dotace/stranky/dotaceEU/oP- I i ds-zdroj e/r p_kpss. aspx.

7. Příjemce je povinen vést riěetnictví v souladu se zákonem č,' 563ll99l Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jest|iže sę na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zźtkon
nevztahuje, zavazuje se tento přijemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a ličinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zttvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazné,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného ričtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položŘy související
s poskýnutou neinvestiční dotací 3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spolěěné p.o ů."
hospodářských činností přijemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídajícł podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace souvisó3ící s poskytovanou šluzbou musí bý
úětovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetníóh
střediscích, zakázkách apod') tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou služ-bou a
zároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 3 nebo z ueinvestiční dotace 2' KaŽdý účetní zápis v účetniótví
příjemce musí b;it podložen průkazným účetním záznamem.

8. Příjemce je povinen účetní záznamy označ,it tak' aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést výśi
ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2.

9. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů' které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu. Př(jeměe je
povinen zjištbvat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškených potřeb uživatelů avykazoiat
potřeby uŽivatelů služby, kteľé naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionálnĺ ku.ty
sociální sluŽby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľonické podoĹě, konkrétńí
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vymat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsôu poskytóvány
peněŽní pľostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoĘ kvantitativních ä
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykźnat v Zźlvěreěné zprátvě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,ztwěreěná zpráva"). Yykźlzané hodnoý indikátorů musí b;ft prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

10. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskytovatele
v souladu s aktuálními veľzemi dokumentů opeľaěního programu Zaměstnanost
(www.esfcr.c/dokumenĘv-opz)' především v souladu s aktuální verzí Obecné části pravidel pro
Žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (www.esfcr.czlhle/9002) a
v souladu s aktuální verzí Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů
(www.esfcr.czlfile/9882). Příjemce je povinen poskýnout odboru sociálních věcí Krajskéńo ňruau
Karlovarského kľaje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboľu řízení projektů Krajského úřadu
Karlovaľského kraje (dále jen ,,odbor řízení projektů") součinnost při sledování i vykazování

h
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indikátoľů. Vľámci pľojektu pľevence jsou sledovány avykazovány indikátory 6 00 00 Celkový
poěet ričastníků' 6 70 l0 Yyužívání podpořených osob a 6 70 01 Kapacita podpořených služeb.
Příjemce je povinen předložit odboru řízení pľojektů v termínech do l0.4.Ż0|9, do l0. 7.Ż019 a
do 30. 9. Ż019 monitorovací list podpořęné osoby vyplněný za każdého uŽivatele nově
podpořeného zpľojektu prevence ve sledovaném období, tj' vprvním čtvľtletí roku 2019, ve
dľuhém čtvrtletí ľoku 2019 a za období čeľvenec - Srpen roku 2019. Příjemce je dále povinen
předložit odboru řízení projektů ve ýše uvedených termíneclr monitorovací list podpořené osoby
vyplněný zakatdého użivatele, u kterého byla ve sledovaném období podpora v rámci pľojektu
prevence ukončena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhrnně na jednom
formuláři ve struktuře požadovaných dat, která vyplývají z formuláře zveřejněného na webových
stránkách https://www.esfcr.c/monitorovani-podporenych-osob-opz. Monitorovací |ist podpořené
osoby předkládá příjemce v písemné podobě, podepsaný zástupcem statutárního orgánu, popř. jím
pověřenou osobou a zároveň v elektronické podobě ve formátu *xls nebo txlsx. Upřesňující
informace ke sledování avykazování indikátorů budou příjemci průběŽně poskýovány ze strany
odboru řízení pĄektů.

11. Poskýovatel pověřuje příjemce, jakoŽto zpracovatele, ke zpľacování osobních údajů věetně
zvláštní kategorie osobních údajů (dálejen ,,osobní údaje") osob podpořených v projektu pľevence
za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evľopského sociálního fondu,
kteľé byly na ręalizaci projektu pľevence poskýnuĘ z operačního progľamu Zaměstnanost.
Příjemce je opľávněn zpracovtxat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v obecné
ěásti pravidel pro źađate|e a příjemce v ľámci operaěního programu Zaměstnanost. osobní údaje
je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s ľealizací projektu prevence. Příjemce je
povinen zpracovtĺvat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) Ż016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně ffzických osob v souvislosti se zpľacováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95l46/Es a v souladu
sbodem 18.1.3.3 Nakládání sosobními údaji úěastníků projektu obecné ěásti pravidel pľo
žadate|e a příjemce v ľámci operaěního programu Zaměstnanost.

12. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí průběžnou zprávu o poskytování sluŹby za l '
pololetí Ż0l9 (dźúejen ,,průběžná zpráva") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 programu, a to
vtermínu do 10. 7. Ż0l9. PrůběŽná zpráva se zpľacovává za každou sluŽbu zvlášť. Způsob
předložení průběžné zprźuy je stanoven ve vyhlášení progľamu na ľok 20l9.

13. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí zźwěreěnou zprávu na foľmuláři uvedeném
vpříloze č' 3 progľamu' a to nejpozději do 30. 9. Ż0|9. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na zék|adě rozhodnutí o zrušení registrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX', je příjemce povinen předložit závěľeěnou zprávu do l5 pracovních dnů
od ukoněení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Zźxěreč,názprttva se zpľacovává
zakaŹdou službu zvlźśť. Způsob předloŽení ztxěręč,né zprávy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok Ż0l9. v případě, źe závěreěná zprźxa bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektľonicky k odstranění nedostatků závéreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě.

14. Součástí závéreěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 3 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vľatky nevyčerpaných peněžních prostředků poskýnuých 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 vyźádání předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních qýkazri, kteľé
tvoří povinné přílohy účetní závěrky, vě. přílohy účetní závěrky.
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16. Přijemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě urěené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumený
souvisej ící s poskytovanou službou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve složení statutáľního orgánu,
o v bankovním spojení,

. zmény v rozhodnutí o registraci s|uŽby,
o ukoněení poskýování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušení registľace služby,
o zánik poskytovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Přijemce je povinen doloŽit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášen é změny eviduje a polze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti přijemce vyrozumí ve |hůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

18. Příjemce je povinen vykázat v rámci zźxéreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěreč,né zprávy jsou kopie právních aktů, na základě kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěi jiný právní akt).

19. Nevyčerpané peněŽní pľostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pro předložení závěrečné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí b;it připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěreč,né zprávy), a
to následovně:
. nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace 3 na účet č ' s účeloqým znakem,

variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkľétní sluŽby v souladu se specifikací
a rozpisem výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby dle přílohy č. 1 smlouvy,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 naűč,et č.  variabilní symbol
5Ż21089368, specifický symbol 662 1 .

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4b programu.

20. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným vě|ánku VI. odst. 19 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsoupeněžní
prostředky poskytovány' a to do 15 pľacovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti
dozvi. Současně s vľácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4b programu.

21. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadmémé vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn.' nesp|nĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy'

o qýše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a ptokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou pô
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků či
jejich části blíŽe viz příručka, která tvoří přílohu č. 1 programu.
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22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskýováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněŽních prostředků na poskytování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního ľoku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý. Příjemce je povinen uchovávat po dobu 10 let veškeré dokumený
související s realizací pľojektu prevence' tato povinnost se net'ýká dokumentů předaných
příjemcem poskýovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskytovateli na
ztkladě požadavku stanoveného právn ím předp i sem'

23. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárn ího orgánu přij emce.

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
zľušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskytnuté dotace
obdobně dle odst. 13 a l4 tohoto článku' a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v záh|aví smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu, než zűčtupříjemce,
ktený je uveden v zéthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní pľostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla űhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účty.

Čhnek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb',
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znéní pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě' Ż55120l2 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve
znéní pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontro|ovat dodľžení
podmínek, za nichž. byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, Ä
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skončení účinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontľoly a umoŽnit kontľolu čerpání a vyuźití dotace' kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence a zźznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontľoly dle odst' l tohoto ělánku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádání k nahlédnutí veškeľé účetní zźnnamy vztahující se k sluŽbě a umožnit
i kontľolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních
záznamťl, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních účetních
zźlznamű, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje opľávněn v rámci kontro|y dodržování podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta,
kontľoly rozsahu a průběhu poskýování služby požadovat předložení další evidence a đokladů,
dokumentů ýkajících se poskýování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uživatelům sluŽby). Příjemce je
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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)' vybraného vzorku uŽivatelů služby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění
kontroly uskutečni|y v ľámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získźní či ověření informací o průběhu poskytování služby.

4. Příjemce je povinen na Žádost poskytovate|e písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenĘ, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen za úěelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy vytvořit
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci pľojektu prevence' poskytnout
opľávněným osobám veškeré doklady vážící se k rea|izaci pľojektu prevence' umoŽnit průběžnou
kontľolu skuteěného stavu realizace pľojektu prevence v místě jeho realizace a poskytnout
souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontľoly. Těmito oprávněnými osobamijsou
poskýovatel, űzemní finanční oľgány, Ministeľstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí CR, Nejvyšší kontľolní úřad, Evľopská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány
oprávněné k qýkonu kontľoly.

6. Příjemce je povinen ľealizovat nápravná opatření, která mu byla uloženanazákladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

článek VIII.
DůsledĘ porušení povinností příjemce

1. Jestliže přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aż 12, 15
až18,Ż2 až'25, popř. jinou povinnost nepsněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za poľušení rozpočtové kázné ve smyslu ustanovení $ Ż2 zźlkona o rozpočtoých
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závatné porušení rozpočtové kázné ve výši l,5 %
poskytnuých peněžních pľostředků dle smlouvy do rozpoětu poskytovatele'

2. Jestliže příjemce nesplní teľmín odvodu peněžních prostředků dle článku VI. odst. 19, Ż0, 2|,
považuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o
ľozpočtoqých pľavidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 2Ż zźlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výši zadrŹenÝch peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst. 13, 14 použití peněŽních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. l, Ż, popŕ. pouŽije poskýnuté peněžní pľostředky
(případně jejich část) v ľozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povażují se qfto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpoětoých pľavidlech územních rozpoětů. Přijemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o rozpoětoých pravidlech územních rozpočtů
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněŽních prostředků do
rozpočtu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností přijemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet č,ísl vedený u Komeľční banky, a.s',
pobočka Kaľlovy Vary.

Poľušení rozpočtové kźuně műźe bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

5.
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6. Nepľovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. |3, 14 může bý
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

čHneIĺ x.
Ukoněení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit 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 běŹet |. dnem následujícím po dni doručení

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověď byla doľučena

5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede

finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. 13 a 14 smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel pozastavit poskytování peněžních pľostředků z dotace dle

ělánku IV. odst. l '

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, čerpání, kontľolu a finanění vypořádání dotace jsou dále

stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu ě. 1 programu' v programu prevence, popř.

v dalších dokumentech ýše uvedených utextu smlouvy. Týo dokumený jsou pro příjemce

závazné, včetně jejich případných dodatků ěi aktualizací' Dokumený poskýovatele jsou

zveřejněny na webových stránkách www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-
socialni/socJrrispevky'aspx. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s dokumenty poskýovatele a

bude se jimi při hospodaření s poskytnuqými peněŽními prostředky řídit. Příjemce dále pľohlašuje,

že se seznámil s dokumený operaěního programu Zaměstnanost, kteýmijsou upravena pravidla
pro Źadatele a příjemce (www.esfcr.c/pravidla-pro-zadatele-a-prÜemce-opz) a postup pro

monitoľování podpořených osob (www.esfcr.czlmonitorovani-podporenych-osob-opz), a bude se

těmito dokumený při hospodaření s poskýnuými peněžními prostředky řídit.

Ż. Smluvní stľany souhlasně prohlašují, że Źádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní

tajemství abenýhradně souh|así se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva ěi zvláštní obecně ztlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 500lŻ004 Sb', správní řád, ve znění pozdéjších předpisů

a zákona č). 89l20lŻ Sb., oběanský zźlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

na základě zźlkona č,' 34)l2o15 Sb., o zvláštních podmínkách riěinnosti někteých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti stejnopisech , z nichż jeden obdrží příjemce a čýři poskýovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registľu smluv na základé zákona č,.340120|5

Sb'' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zźkon o registľu smluv) ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o

uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky uvedené

v zźthlaví smlouvy.
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6. o poskytnutí peněŽních pľostředkü a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zźlkona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ě. ZK
18102/19 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis posĘrtnuté dotace

Kaľlovy V an" .*{:.!.:ľ.:.!.ą

přijemce

Pomoc v nouzi, o.P.s.
Fibichova 852, 356 01 Sokolov

lC: 27991997, DIC: C227991997
äel.: 359 574 oB7 o

t0/10

Zaspráxnost: Dag



EVropská
Ev opsk
operačnĺ

unie
socĺálnĺ Íond
program zaměstnanost 'l rorro *r*,

speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

evidenčni čĺslo KK 00347/20'19

Ô!

1' sp cifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

od 1.11.2016
do 31 8201973użiVatglé2,1

vazky

p lmé páči
Kadovarsk krai

osoby Śociálně

detoímlnujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu čl

ambulantnĺN12kopÍahové d6nnĺ
4711?38nlzkopí hová d nnl cantra

od 1.11.2016
do 31.8.2019

a:3,21
plĺmé páčl

Kaíovaĺsk kĺaj

osoby sociálné

otormlnujĺcĺho vlivu
zdÍávotnlho stávu ći

ambUlantnĺ a
2575539

od 1 11.2016
o 31.8.201950%oblożnost2CdkaKäilovaísk krcjpobytovDum na Pul cesty

Kynšpoík nad ohlĺ819888Édomy na pul cesty

il I 11 2016
do 31 8.201965%oblożnostlużkaKarlovarsk kĺa,jdnotlivcr,

metky/otcová s dłmi

osoby sociálně
vyloućen bą
dđ6íminuĺcIho vlivu
zdlsvolnlho slavu či

pobytová770X87

D.lal .p@lítÉ .luaby v navgíołtl I.
đ.Mna Potadĺky na [ enl

$lalnl .lulby do tÍta .*|llnĺch .l!Í!b

fubhanĺ
po aa.nĺ
od-doMln. hodnoLNaeMh'nąl@

lĺaDY

Úamnĺ
p0rcbnill

Elalnl .lÚtby
UPh.íanĺ cllova

.kuPlíy
PrloÍ[nl oblalt

(dh sPRgs)
Foma

po.kybanlÍĺae @lalnl.lulbyD.uh Elllnl al!żb'

lndltato.2lndltĺtoÍ í
(l.dnodo k prlty)

55 400,.

917 200,-
Vs 522ĺ257438 ss 662ĺ
I toho:

85% ÉU 779 620'_ Úz 13013

10% sR 91 72o'- Úz 13013
5% KK 45 860'-- Úz 7438

osoby sociálné
Vyloučené bđ
detemrnuJlclho vlivu
zdravotnĺho slavo či

ambulantnlNlzkopŕahové dennl
411173enĺzkoplahová d6nnl cenlía

110 100,

1 820 lo0,-
vs 5221257441 SS 6621
ztoho:
85% Eu 1 547 o85'- Úz 13013

1o% sR 182 01o'_- Úz 13013
5% KK 91 oo5'_ Úz 7441

osoby sociálně
vyloučené b@
dďeŕminujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho śtevu či

ämbulantnl a
teíénnllnteN nćnl c6ntlum2575539int Nenčnĺ centŕ

20 400,-

3 102 800,-

z toho:
85% EU 2 637 38o'- Úz 13013

1o%sR 31o28o'- Úz13013
s%KK 1551Ą0'- Úz 7443

ylouč né bą
déteíminujĺcĺ o vlivupobytováDum na pul csty

KynŠpeÍk ned oh ĺ8198888domy na pul cośty

304 700,.

4 210 300,-

z toho
85% EU 3 578 755,-
10% sR 421 030.-
s% KK 210515.-

Úz 13o13
Úz 13013
Úz 7448

jdnotlivci,
matky/olcové s dětmidgteíminujlcĺho Vlivu

zdíavotnĺho stavu ći
pobytováAzylov dum7703081azylové domy

N.lnfrtlénl dotg 2N.l w.tllnĺdoag3Upŕ nanĺ cĺlov
ak!DlnY

P'loÍltnĺ obl.í
tdl. SPBI

Fo ma
N&ry Elalnĺ.lulbybntlíll&otoruh @lalnĺ.lużby

"t




