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Evidenění číslo: KKO 0363 12019

vEŘE JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
poskytnutí dotace zrozpočtu Kaľlovaľského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb V ľoce 20l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,poskytovatel")

Město Františkovy Lźlzně
Sídlo:
datová schránkďemail:
lČo:
Pľávní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen 

',příjemce")

Závodní 353/88' 360 06 Kaľlovy Vary 
7089 l l 68 
c27089n68
Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

a

NádľaŽní Ż0815,35l 0l Fľantiškovy Lázně
4sqbzzr
Ż53936
obec
Jan Kuchař, starosta

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,.lŻ9/2000 Sb., o krajích (krajské zŕízení),vęznéní pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o kľajích"), zákonem ě. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. 250/Ż000 Sb.' o rozpoětoých pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zźtkon o rozpoětoliŕch pravidlech
územních ľozpoětů") a v souladu s Programem pro poskyování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb V roce Ż0l9 (dtie jen ,,program") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímż.je příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č. Ż0lŻ/Żl EU) ze dne
20. pľosince 20l l o použití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźwazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského záj mu.
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2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

,,sluŽby").

Článek III.
Výše dotace a její účel, doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky, kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace l") ve výši: 599 100,00 Kě (slovy: pět set

devadesát devět tisícjedno sto korun českých),
o účelově určená neinvestiční dotace zľozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula korun
českých).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zźilohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je urěena na financování běžných výdajů souvisejících s poskýovźním zźlkladních dľuhů
a forem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních sluŽeb; jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | dí|e Ż aŹ 4
zákona o sociálních sluŽbách.

3. Úoelu dotace musí byt dosaŽeno ve lhůtě od 1 .l .2019 do 3l.l2.Ż0l9

Clánek IV.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskynuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č  na bankovní účet uvedený v záhlavi
sm|ouvy' pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 5303,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskynuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na

bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 -
MPSV Státního rozpoětu na rok Ż019 na bankovní účet poskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vtváno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vocí ČR (dele
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 101a zákona o sociálních službách nazákladé
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního ľozpoětu na ľok Ż019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměľ jednotlirrých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu

výše a termínů ýplat ěi pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel domí o skuteěnostech' které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově

do Żl kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu z tlćÍu

ě. na bankovní účet uvedený v zźłhlaví smlouvy, variabilní symbol
532 l089368, specifický symbol 5303'
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci' kteým je
příspěvková organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účet zÍizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu

poskýovatelle. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet příjemce bez zb7ĺteč,ného odkladu.

článet V.
Závazné kvantitativní ĺndilĺátoľy posĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko sluŽby' kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně

stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy' Nesplnění stanovené

minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyľovnáni blíźe viz Příručka pro žadate|e a příjemce (dále jen

',příľuěka"), 
kteľá woří přílohu ě. 1 programu'

článek VI.
ZálJrladní povĺn nosti p říj em ce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní pľostředky poskýnout jiným právnickým nebo frzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskýnuĘ.
Příjemce odpovídá za hospodámé a efektivní použití peněžních pľostředků v souladu s účelem, na

kteý byly poskýnuty (blíże viz článek VI odst. 1 programu).

Ż. Příjemce je povinen pouŽít dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v článku IIl' odst. 2 smlouvy
a pouze na úhradu nákladů (vydajů) na zajištění sluŽby poskytované na űzemí poskýovatele nebo

pľo občany poskýovatele. PeněŽní pľostředky zdotace lze ěerpat pouze na náklady (uýdaje)

časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (ěl. m' odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu' Dotaci
ne|ze pouŹít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních sluŽbách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
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, informačních materiálech'
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat

poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích' Příjemce je povinen obdobným
)působem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kľaj", a to viditelným umístěním loga
pľojektu na propagačních mateľiálęch, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou

viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky'cz a

www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźryéreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie' materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních mateľiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _
Poskýování symbolů i zastit) a loga projektu ,,Żivý kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zźljemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v ľozsahu oblastí potřeb a témat' Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staŹení na weboqých stránkách www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroie/lP kpss.aspx.
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6. Příjemce je povinen vést Írěetnictví v souladu se zákonem č,. 563/1991Sb., o úěetnictví' ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zźtkona o účetnictví tento zttkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakźukového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položĘ související
s poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnuji ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle pľokazatelného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskýovanou šluŽbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména ce|kovou výši nákladů a ýnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou službou a
ztroveřl, aby byl nazźtkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny zneinvestiční dotace l nebo zneinvestiění dotace 2. Każdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným riěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvąlitativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je příIohou č. 3 pľogĺamu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uŽivatelů sluŽby, kteľé naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátoľů je v kompetenci příjemce. Poskýovatel je oprávněn vyzvat
přijemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na kteľé jsou poskýovány
peněŽní prostředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závérećné zprálvé o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,závěreéná zpráva")' Yykázané hodnoý indikátoľů musí b;ýt prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboľu sociálních věcí Kľajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběŽnou zprźlvu o poskýování služby za 1. pololetí 2019 (dále jen
,,průběžná zpráva") na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 3 programu, a to v termínu do 10. 7 . 2019.
Průběžná zpráva se zpracovává za kaźdou službu mlášť' Způsob předloŽení pľůběŽné zprźlvy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěrečnou zprávu na formuláři uvedeném
vpříloze ě. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15. 2.20Ż0' Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na zák|adé ľozhodnutí o zľušení registrace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX.' je příjemce povinen předložit závěľečnou zprávu do 15 pľacovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Ztlvěreěnázpráva se zpracovává
zakażdou službu n|áśť. Způsob předložení zźlvěręčné zpľźtvyje stanoven ve vyhlášení programu
na rok 2019. V případě, źe závéreěná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumite|né či nedůvěryhodné, vyzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň
elektronicky k odstranění nedostatků závěrečné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýnĺé.
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l1. Součástí závéreč,né zprttvy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním 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 poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kteľou byla
poskýnuta dotace, popř' na vyżádání předložit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních
ýkazű, kteľé tvoří povinné přílohy účetní zźtvěrky, a vč' přílohy účetní zźtvěrky.

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

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

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

. zmény v ľozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukončení poskýování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušení registrace sluŽby,
o zánik poskýovatele služby'
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a polze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznźlmení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zttvéreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou zálvěreč,né zprávy jsou kopie pľávních aktů, nazákladě kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závěreč'né zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěreč,né zprávy), a
to následovně:

. nevyěeľpanou část neinvestiční dotace l na úěet č , účelový znak 13 305,
variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 5303,

o nevyěerpanou část neinvestiění dotacę Ż na účet č.  variabilní
symbol 5321089368, specifický symbol 5303'

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce' kteým je příspěvková
organizace ztízęná obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlavi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskytovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky ěi jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pŕíloze ě. 4a pľogramu.

18. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění zéxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě' 1 smlouvy'

o výše kladného ľozdílu mezi skuteěně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich části blíže viz příľučka, kteľá tvoří přílohu ě' l programu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující ěerpání peněŽních pľostředků na poskýování
s|užby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
pľostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených 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, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárn ího orgánu příjemce.

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

22. Ptíjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v zélhlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bańkovního účtu, než zilětuprí.1"."",
kteĘý je uveden v záhlaví sm|ouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněním úhľady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znéní pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55120l2 Sb., o kontľole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými pľávními předpisy kontrolovat dodľžení
podmínek' za nichž. byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, 8'

příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skončení účinnosti smlouvy vývářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umoŽnit kontľolu čerpání a vyuŹití dotace, kontrolu pľůběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontľolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamű o poskytované
službě, popř. vstupovat do prostor, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyżádźní k nahlédnutí veškeré úěetní zźnnamy vztahující se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předložení veškeých účetních
zćnnamü, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních
záznamű, vč. podkladů.

3. Poskytovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrŽování podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta,
kontroly ľozsahu a průběhu poskytování sluŽby požadovat předloŽení další evidęnce a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskytování služby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, zźznamy o průběhu poskýování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybľaného vzoľku uživatelů sluŽby v rozsahu
stanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontroly uskuteěnily v ľámci kontroly rozhovory s vybľanými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získání ěiověření infoľmací o pľůběhu poskýování služby.

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

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při v'ýkonu kontrolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápľavná opatření, která mu byla uložena na základě pľováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, 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 včlánku VI. odst. 3 aż9,12
aŹ l5, 19 aŹŻŻ, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vypl;ývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení ľozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźkona o rozpočtoých
pravidlech územních ľozpočtů v důsledku porušení méné zźyaźné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen pľovést odvod za méně závaŹné porušení rozpočtové kázně ve wši l,5 oÁ

poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskytovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle článku VI' odst. 16, l'l, 78,
považuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 ztlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrŽených peněŹních pľostředků do rozpočtu poskýovatele.

3. Jestliže příjemce nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, 1l pouŽití peněŽních
prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. 1, Ż, popŕ. pouŽije poskytnuté peněŽní pľostředky
(případně jejich část) v rozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povaŽují se t5rto
pľostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu s ustanovením $ 2Ż zákona o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení rozpočtové kázné ve výši neopľávněně 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 Komeľční banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kź.zně műŹe b1ýt důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI' odst. l0, l1 může bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

čHnek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu |ze zrušlt na zź.kladě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí

2. Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běżet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce pľovede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a l1 smlouvy, ato ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědnĺ lhůtě můŽe poskýovatel pozastavit poskýování peněžních prostředků
z neinvestiční dotace 1 dle článku IV. odst. l.

Clánek X.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V programu a v příručce, která tvoří přílohu ě. l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce ztxazné, věetně dodatků k pľogramu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kraje http://www.kr_
karlovarsk czldotace/Stľank vláaÍąĺeV V /nricnp.'L.'_"^^iol.i/o^^ ^.io^o.rL*, oo^- Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

2. Smluvní stľany souhlasně pľohlašují, że żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními ztlkona č,. 500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zźlkona ě. 89l20lŻ Sb., občanský ztlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve čĘřech
stejnopisech, z nichŹ jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel. V případě, kdy je příjemcem
příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ jeden
obdrŹí příjemce, tři poskýovatel ajeden zÍizovatel.
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5. o posĘrtnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje
usnesen ím č, . ZK 17 l 02l 19 ze dne 28 .2 .2019 .

Pfflohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne 44 ar7 Jęa*.t*.r-äę-lořon" 
. 33., .3 .tjď\s

posĘrtovatel prrJemce
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specifikac služeb a rozpis poskytnuté dotacé
p iloha č. 1 Ve einopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištěnĺ sociálnich služeb v roce 2019, evidenčnĺ čĺslo KK00363/2019

253936lČo:
MěŚto F.entiškÔw LázněP ĺlámca:

1. speciÍikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019-
31.12.2020

44Uźivatelé4,35
Úvazky

pracovnĺk v
p imé péĆi

KarlovaÍsk kfaj

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm

a chronick m
onemocněním' osoby

s duśevnim
onemocněnim

Pečovatelská slużba7010273pečovatelská sluźba

Dllaĺ 3P.clllklc. .lu'by v návunoslĺ na
ltenovonÓ polrdavky n. za azonĺ

soclálnĺ .lużby do sÍta 3oclllnlch 3lužcb

Dobr tilanl
pově .nĺ
od-doÍtłin. hodnotl

olnénlNĺnvMin. hodnotr
olnänĺNázgv

Úĺmnĺ
p robnoJt

soclllnl dutby

Up lrn nĺ cĺlovl
skuplny

PÍlorltnl obl.tt
{dle SPRSS}Fonna pogMovanĺNárev soclálnl s|užbyld3ntlÍik toÍDruh rcclalnĺ.lużby

lndikćtor 2hdlkátor í
(rsdnotkr kTrclty)

0,00239 640,00359 460,00599 100,00

senio i, osgby se
zdravotnim postiženĺm

a chÍonick m
onemocněnim, osoby

s duś vnĺm
onemocněnĺm

ambulantnĺ' terénniPeéovatelská slużba7010273peěovatelská sluźba

Nglnwrtlčnĺ dot co 2
2. tplátk! (/o %lí. lplátkl (60%l

z toho mln. na
plrty, mzdy r

nrv Šcnĺ
Cslk m

Upiosnanĺ allovÓ
.kuplny

Pľ|oÍltnĺ obhtt
(dlc SPRSS)

Foml po.MovanĺNaav 3oclĆlnĺ rlużbyld.ntlÍkĺtororuh 3ocl{lnĺ služby

l,lclnw.tlćnĺ dot a. l
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