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Evidenění ěíslo: KK00364l20l9

vEŘE JNoPRÁvľÍ snłLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoćtu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních služeb V ľoce 2019 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzavirá mezi:.
Karlovaľský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel")

Město Habartov
Sídlo:
datová schránkďemail
lČo:
Právní forma:

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Zźnodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891 168

c270891168
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

náměstí Přátelství l12,357 09 Habaľtov
s63b5gx
2s9314
obec

|ng. Petľ Janura, starosta

a

čHneľ I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č). |Ż912000 Sb., o kľajích (kľajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem č,. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšícń předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. 25ol2o\o Sb., o ľozpočtorných pľavidiech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zźtkon o rozpočtoqých pľavidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb vroce 20|9 (dálejen,,progľam") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článelĺ Il.
Pověření

Smlouva spolu s Pověřením k poskytování s|užeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímż.je příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě' 2ol2/Żl EU) ze dne
20' prosince 20l l o pouŽití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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2. Příjemce je pověřen k poskyování sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

''služby")'

článek III.
Výše dotace a její rĺčel, doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci Se Vroce 20|9 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávacĺ platby:
o účelově uľěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve ýši: 1 034 800,00 Kč (slovy: jeden
milion třicet čýři tisíce osm set korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula korun
ěeských).

Neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a ľozpis ýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je uľčena na financovtní běŹných výdajů souvisejících s poskytováním zák|adních druhů
a foľem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aŹ 4
zákona o sociálních službách'

3. Účelu dotace musí b;it dosaŽeno ve lhůtě od 1.1.2019 do 3|.12.2}lg

Clánek IV.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve ýši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu zilčtu č) na bankovní účet uvedený v zźlh|aví
smlouvy' pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 5321089368, specifický symbol 5207,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,

. 2' sp|átka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního ľozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní úěet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III' smlouvy je vźnźno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách nazźlkladě
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiění dotace 7,v nttvaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel doruí o skutečnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiční dotace 1 příj emci výše sj ednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednoľázově
do Ż1 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űětu
č  na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol
532 1 089368, specifický symbol 5207.
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3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na riěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatellę. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky na úěet příjemce bezzbyteéného odkladu.

čbnekV.
Závazné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zźtvazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskyování služby dle smlouvy zavazu1e. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně

stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze ě. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené

minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. 1 smlouvy je povażoväno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíŽe viz Příruěka pro Žadatele a příjemce (dále jen

,,příľučka"), která tvoří přílohu ě. l progľamu.

článekVI.
Zá,Jrladní povi n nosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo szickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněŽních pľostředků v souladu s úěelem, na

kteqý byly poskýnuý (blíŹe viz článek VI odst. l programu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy

a pouze na űhradu nákladů (ýdajů) na zajištění služby poskýované na űzemí poskýovatele nebo
pľo občany poskýovatele. Peněžní prostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskyuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŹítna úhradu nákladů (ýdajů) specifikovaných v čl' III. odst' 4 pľogramu. Dotaci
nelze pouŹítna zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zákona 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 weboých stránkách, pokud je má zÍízeny, na pľopagačních, informaěních mateľiálech,
pokud je vydává ke službě' dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat

poskýovate le na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
)prisóuem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivy kľaj", a to viditelným umístěním loga
projektu na propagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou

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

www.zivvkrai.cz. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprź*y
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, mateľiály apod.). Příjemce

odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz 1ľw.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj _

Ěoskyování symbolů a záśtit\ a loga pľojektu ,,Żirły kĺai* (viz www.zivykraj.cz).

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zź$emce o své činnosti

v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na webových stránkách www.kr-

/oP-lv iÁ. -Ä,^i^ll

5.
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6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č,. 563/199l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o úěetnicwí a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru s|užby), řádně oddělenou od nák|adů
a qýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé po|ožky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvęstiění dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahmují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), kteľé musí bý příjemce schopen doložit'
Metodika musí b;ft zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán' popř' jím pověřená osoba). Úěetní operace souviséjící s poskytovanou šluzbou musí bý
riětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou ýši nák|adů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny zneinvestiění dotace l nebo zneinvestiění dotace 2. KaŽdý účetní zźryis v úěetnictví
přijemce musí bý podloŽen průkazným úěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé' Že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést qýši
čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů' kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou ě' 3 progľamu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľé potřeby uŽivate|ů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazoiat
potřeby uŽivatelů služby' které naplňuje jednot|ivá služba, a to ve stľuktuře podle Regionální karý
sociá|ní služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétńí
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskyovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období' na kteľé jsou poskyovány
peněżni prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoĘ kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázaÍ v Závěľećné zprétvě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závéreč,ná, zpráva")' Yykázané hodnoĘ indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za l. pololetí2}lg (dále jen
,,prtlběżnázpráva") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 pľogramu, a to v termínu do l0' 7.2}lg.
Pľůběžná zpráva se zpľacovává za katdou službu zvlášť. Způsob předložení průběžné zprávy je
Stanoven ve vyhlášení programu na ľok 20l9.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí závěreěnou zprávu na foľmuláři uvedeném
v příloze č. 3 programu' a to nejpozději do ĺ 5. Ż. Ż020. V případě' kdy dojde k ukončení
poskytování sluŽby na zźtkladě rozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předloŽit závěrečnou zprtlvu do l5 pracovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Závéreěnázprtlvase zpracovává
zakaŹdou sluŽbu rvláśť. Způsob předloŽení závěrečné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogramu
na rok Ż0l9. v případě, že závěrečná zpráva bude neúplná' údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné' vyzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zÍroveřl
e|ektronicky k odstranění nedostatků závěreč,né zprźtvy ve lhůtě stanovené v elektronické ý.zvé.
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11. Součástí závéręěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vaahujících se ke sluŽbě' včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady

sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskýnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace

l a neinvestiění 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 kterou byla
poskýnuta dotace' popř. na vyźádání předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních

výkazű, které tvoří povinné přílohy účetní závěrky, a vč. přílohy účetní zźxérky.

13. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a

sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě uľčené odborem sociálních věcí nebo

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumený
související s poskýovanou sluŽbou.

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:

o 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 statutárního orgánu,
o v bankovním spojení'

o změny v ľozhodnutí o registľaci služby,
o ukončení poskýování služby nazákladě rozhodnutí o zrušení registľace služby,
o zánikposkýovatele sluŽby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dnb, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
zmény relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v pÍípadě, Źe

změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pľacovních

dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení zmény doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdľojích financování

sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěrečné zprávyjsou kopie právních aktů, nazák|adě kteĘŕch

byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný právní akt).

16. Nevyěerpané peněžní prostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vteľmínu
stanoveném pro předloŽení závěreć,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí b1ft připsány na účet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zprtxy), a

to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace l na účet ć' účeloqý znak 13 305,

variabilní symbol 532 l089368, specifický symbol 5207,
. nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űč,et č,  variabilní

symbol 532l089368, specifický symbol 5207.

Současně s vrácením nevyčeľpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
Nevyěeľpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce' kteqým je příspěvková

organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovaÍele uvedeného v zélhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele'
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17. Přijemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovate|i
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy' jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vľácením peněŽních prostředkri zašle příjemce odboľu sociálních véci avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

18. Přijemce je ľovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky ěi jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyľovnání se považuje:

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

' výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaŽenými výnosy a pľokazatelnými 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 poskýnuých peněžních prostředků či
jejich části bliŹe viz příruěka, kteľá tvoří přílohu ě. 1 progľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenĘ a účetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněžních prostředků na poskytování
služby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředĘ poskýnuý'

20. Přijemce je povinen pľůběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrźených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitôle
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek přfiemcův zánik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem' změnu
statutĺárního oľgánu příjemce.

21. Přijemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prétva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dótace
obdobně dle odst. t0 a 1 l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu přijemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu, než zilětuprĺ;.-".,
kteý je uveden v zźlhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním rihrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěei'
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Přijemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účý.

Ctánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem ě.32012001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zékon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.25512012 Sb', o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, a
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyuźití dotace, kontroĺu piĺuenu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamü o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostoľ, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly 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 účetní ztnnamy vztahující se k sluŽbě a umoŽnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních
ztnnamü, které nemají přímý vztahkpředmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních úěetních

záznamű, vě. podkladů.

3. Poskýovatelje opľávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, zanichž' byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskýování sluŽby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidęnci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazující průběh poskýování služby uŽivatelům služby)' Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uŽivatelů,

individuální plány, ztznamy o průběhu poskytování sluŽby' smlouvy o poskýnutí sociální služby
(pokud jsou uzavíríny v písemné foľmě)' vybraného vzorku uživatelů sluŽby v ľozsahu

stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontroly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získáni čiověření informací o průběhu poskýování služby.

4. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně

doloŽit další dokumenty, související s plněním úěelu poskýnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnost.při qýkonu kontľolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí CR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu by|a uložena na zálkladé prováděných
kontľol, a to v poŽadovaném termínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

článek VIII.
DůstedĘ poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 at' 9, lŻ
aż 75, 19 aŹ2Ż, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtov'ých

pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méné zźlvażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen pľovést odvod za méně zétvaŽné porušení ľozpočtové kázně ve výśi l,5 %

poskytnuých peněžních pľostředků dle smlouvy do ľozpoětu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní teľmín odvodu peněŽních prostředků dleělánku VI. odst. 16, l7, l8,
povaŽuje se toto jednání za zadrŹení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o

rozpoětoých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovením $ 2Ż zźtkona o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve výši zadrŹených peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele'

3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným vělánku VI. odst. 10, ll pouŽití peněŽních

prostředků v souladu s článkem VI. odst. l' 2, popř. použije poskýnuté peněŽní pľostředky
(případně jejich část) v rozpoľu s ustanovením článku VI. odst. l' 2 smlouvy, považují se Ęrto
prostředky (případně jejich č,ást) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22

ztlkona o rozpočtoqých pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovęním $ Ż2 ztlkona o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětů
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odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby j{o 
_ 
důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou

bezhotovostního převodu na účet č,ísl  vedený u Komer8ní banky' a's.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpočtové kázně může bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. 10, ll můŽe bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Sm|ouvu lze zrušit na ztlkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto sm|ouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní apoěíná běŽei t. dnem následujícím po dni doľuěení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że výpověd_' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto č|ánku při1'emce pľovede
fmanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně ále elánku VI' odst. 10 a l l .'iour.y, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může posĘrtovatel
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. l.

pozastavit poskýování peněžních prostředků

článekX.
Zánérečnń ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypoŕádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, kteľá tvoří přílohu č. l
programu. Tyto dokumenty jsou pro přijemce závazné, věetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje http://www.kr-

2. Sm|uvní stľany souhlasně pľohlašují, Že źádný údaj v této sm|ouvě není považován za obchodní
tajemství abemýfuadně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně zźtvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zálkona č,. 5o0/2OO4 Sb., spľávní ŕád, ve znění pozdějších předpisí
a zákona č,. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění po'oe;sĺ"t' předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve čýřech
stejnopisech, z nic^hž. jeden obdrží přijemce a tři poskytovatel. v piĺpaác, kdy je příjemcem
příspěvková organ.izace zřízená' obcí, je smlouva výhotouena v pěti stejnopir..ń, 

-rni"hzjeden
obdrżí příj emce, tři poskýovate l a j eden zŕizov atel'

Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit
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5. o poskytnutí peněžních pľostředkű a uzavŕení veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu

. uriunou"nĺm b :o písm. c) nebo d) zákona o krajích Zastupitelswo Karlovarského kraje

usnesením č). ZK 17 l0Żĺ 19 ze dne 28.2.Ż019.

Přílohy:
l. Speciflrkace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne .'!}.tr.ęę. ....K.:.Yľ.FJ. on" ...y,.Y.,.3t'ĺą

poskýovatel příjemce

Za správnost:

919

Podpis:





speciÍikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p íĺoha ě. 1 Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoětu Kar|ovarského kąe na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019, evidenčnĺ ěíslo KK00364/2019

25931ĄÉo:
Město HabartovPlĺlemc.:

í. specifikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019-
31.12.2020

65UŽivateÉ3,62
Úvazky

pracovnĺk v
pŕimé péči

Karlovarsk kEj

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiŽenim

a chronick m
onemocněnim' osoby

s duśevnim
onemocnänim

ambulantnĺ' terénní
Poěovatelská slużba

Habartov
4068361pečovatelská sluŽba

D.lśl 3p.cnk ce 3luźby v nav.znoíl n.
rtanownĆ poŁdavky m zi azani

Dobe tillnĺ
povÖŤonl
od-doilln. noonolt

lĺNłzeviln. noonota
tatNłzrv

Územnĺ
p .obnoat

.oclalnl.luźby

uplb'nÖnĺ cllova
.kuplny

PÍloÍltnl obllí
(dle SPRSSIFo.rna p kytovanlldontnkatolDruh toclálnl .lutby

lndlkator 2
lndlkato] í

ĺl.dnotk krp.cltyl

0,00413 920,00620 880,001 034 800,00

senio i, osoby se
zdÍavotnĺm postiżenim

a chronick m
onemocnénim' osoby

s duśevnlm
onemocněnĺm

ambulantnĺ. terénnĺ
Pečovatelská slużba

Habartov
4068361pečovatelská slużba

2. rplátt (40 %lí..pl.tk| (60%l
z toho mln. nr
pl.ty, mzdyr

nrv aanĺ
. Cclkam

upag.nanĺ ctlova
Ełuplny

Pdodtnl obl.tt
(dlo SPRSSIFoÍm! potkŕovanlldantlfikltoÍDruh t*lllnl3luźby
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