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vEŘEJN oPRÁvľÍsnłLoUvA

o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v ľoce 2019 (dále
jen,,smlouva")

)

'-{

Smlouva se uzavírámezi
Karlovaľský kraj
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
70891 168

c27089n68

Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
(dále jen',posĘrtovatel")
a

Město Chodov
Sídlo:
datová schľánkďemail:

lČo:

Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Komenského 1077,357 35 Chodov
8ľfbnzc
259349
obec

Patľik Pizinger, starosta

Čísloúětu:
(dále jen,,příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,' lŻ9l2000 Sb., o kľajích (kľajskézŕízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,'zákon o kľajích"), zákonem ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách' ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zźlkon o sociálních službách"), zákonem č,' 25012000 Sb., o ľozpoětoých pľavidlech
územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětoých pľavidlech
územníchrozpoětů") a v souladu s Programem pro poskytování finančníchprostředků na zajištění
sociálních služeb v ľoce Ż0l9 (dźúejen ,,program") poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III' této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá'
Clánek II.
Pověření

1.

s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
představuje
společný akt, jímž'jepříjemce pověřen poskýováním služeb obecného
,,pověření"),

Smlouva spolu

hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20lŻl21 EU) ze dne
20. pľosince 20l1 o pouŽití čl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek 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 pÍílozeč. l k pověření (dále jen
,,sluŽby").

čHnek III.
Výše dotace a její rĺčel,doba, v níźmá být dosaženo rĺčelu

1.

Příjemci Se Vľoce 2019 poskyují na zajištění služeb peněžníprostředky, kteľéjsou součástí
vyrovnávací platby:
o ričelově uľěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen ,'neinvestiění dotace 1") ve výśiŻ 005 800,00 Kč (slovy: dva
miliony pět tisíc osm set koľun českých),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0'00 Kě (slovy nula korun
českých).

Neinvestičnídotace l a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou ztiohy s povinností následného vyúčtování'Konkrétní specifikace sluŽeb u .o'pi' ,ryis!
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2.

je určena na financováníběźných r^ýdajů souvisejícíchsposkytovánim základních dľuhů
a forem sociá|ních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýěet a charakteľistiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I díle Ż aŹ 4
Dotace

zákona o sociálních službách.

3.

Úěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 1.l .2019 do3l.12.20lg'

čHnek IV.
Způsob posĘtnutí dotace
1. 'PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtuč)
na bankovní účetuvedený i zź/rllaví
sm|ouvy, pod úěelovym znakem l3 305, vaľiabi|ní symbol 5321089368, specifický symbol 5210,
a to v souladu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1' splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzaiŕení smlouvy,
o 2. splátka ve \"ýši 40 % poskytnuté neinvestičnídotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoý 313
MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní účetposkýovatele.
odeslání neinvestičnídotace l ve výši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministęrstvem práce a sociálních vecí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l0la zákona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2Ol9 nabankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestičnídotace 1,v náiazn,osti na změnu
výše a termínů v'ýplat či pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR,o ěemŽ bude pŕíjemce_písemněińformován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel donlí o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

2.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově
do Żl kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostniho převodu z účtu
č
na bankovní úěet uvedený v zźthlavísmlouvy, variabilní symbol
532 l 089368, specifický symbol 52l0.
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a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvkbvá organizace zÍízenáobcí'uvolněny v souladu S ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
nu ĺ6"t zŕizovai6te, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovate |e. Zŕizovatěl poukáŽe p.ńcznĺ prostředky na úěet příjemce bez zbýeěného odkladu.

l

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace

3

článek v.
. Závazné kvantitatĺvníindikátory posĘtování služby
Závazný kvantitativní indikátoľ je qýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskytóvání služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení ztlvazných kvantitativních indikátorů včetně
stanóvené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č' 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č' 1 smlouvy je považováno za
jen
nadměrné .1ry.onnání' K nadměrnému vyrovnání blíŽe viz Příruěka pro Žadatele a příjemce (dále
,'příruěka"), která woří přílohu ě' l pľogramu.

čÉnekVI.

ZálkJadni povin nosti

1.

p

říj em ce

Příjemce nesmí poskýnuté peněžníprostředky poskýnout jiným právnickým nebo Ęzickým
o.óbá., pokud nejde o úhrady spojené s poskýováním služby, na kterou byly poskýnuý'
Příjemce ôdpovídá źa hospodárné a efektivní použitípeněŽních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskytnuty (blíŹe viz článek VI odst. l progľamu).
použítdotaci ýhradně k účeluuvedenému v ělánku lII. odst. 2 smlouvy
u pour" nä,iń.adu nĺŔlaari (rďdajů) na zajištění sluŽby poskýované na územíposkýovatele nebo
pro oběany poskýovatele' P'eněžníprostředky z dotace lze čeľpatpouze na náklady (ýdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na kteľése dotace poskytuje (ěl. ilI. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
botaci ne|re poiiítna úhradu nákladů (Údajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 4 progľamu. Dotaci
nelze pouŹítńa zajištěnífakultativních činností($ 35 odst' 4 zźlkona o sociálních sluŽbách).

Ż. Příjemce je povinen

a plnit

3.

Příjemce je povinen zajistit poskýování sluŽby v souladu s pověřením
vyplývající z pověření.

4,

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem' že na sluŽbu obdržel dotaci od poskýovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny' na propagačních, informaěních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivý kraj*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga pľojektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce)' Příjemce umístí
na

povinnosti

weboých stránkách, pokud j e má zÍízeny,aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz

a

www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele e příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprźxy
o poskytován í sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za spľávnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech
odkaz Karlovarský kraj
(pravidla pro užitíloga poskytovatele viz
(viz
www.zivykraj.cz).
kraj"
Poskýování symbolů a záštit) a loga projektu
ý
j

5.

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zźlemce o své činnosti
v souladu-s Ŕegionální kaľtou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních štuz"b jsou ke staŽení na weboqých stránkách www.krkarlovarsky.c/dotace/Stranky/dotace EU/O P- ids-zdroj e/l P-kpss.aspx'
I
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6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č,. 563ll99l Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými

právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o úěetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a ýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového či ana|ytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vÍahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepříménáklady společnépro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kĺitéľia(metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit'
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř' jím pověřená osoba). Úěetní opeľace související s poskytovanou šlužboumusí byt
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakź.zkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchqýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
ztroveřl, aby byl nazźtkladé odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestičnídotace 2. Każdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetnímzáznamem.

7.
8.

Příjemce je povinen účetnízáznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený

z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetníchzáznamech uvést ýši
čerpaných peněžníchprostředků z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních

a

kvantitativních indikátorů, kteľéjsou

specifikovány v Systému monitoľingu. Systém monitoringu je přílohou č.3 programu. Příjemce je
povinen zj išťovat veškeré potřeby uživatelů,vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů a vykazovat
potřeby uživatelůsluŽby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány

peněžníprostředky, popř. i po jeho ukončení.Souhrnné konečnéhodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Zélvéreč,nézprávě o poskytování sociá|ní
služby (dále jen ,,závěrećná zpráva"). Yykézanéhodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou'

9.

Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnouzprtxu o poskytování služby za l. pololetí2019 (dá|e jen
,,průběŽná zprttva") na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 3 progľamu, a to v termínu do l0. 7.Ż019.
PrůběŽná zprźwa se zpľacovává zakaždou službu zvlášť' Způsob předloŽení průběžnézprźtvy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věci zźtvěrečnou zprávu na foľmuláři uvędeném

vpříloze č. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż0Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskytování služby na základě rozhodnutí o zrušeníregistrace sluŽby' případně k ukoněení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do l5 pracovních dnů

od ukončeníposkytování sluŽby, případně od ukoněení smlouvy. Zźtvěrećná zprttva se zpracovávál
zakaŹdou službu zvlźšť.Způsob předložení závěreěné zprávyje stanoven ve vyhlášení pľogramu
na ľok 2019. V případě, Že zźlľěrečnáłzpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné'
nesľozumitelné ěi nedůvěryhodné,wT,ĺe odbor sociá|ních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektľonicky k odstranění nedostatků záv&ećné zprtny ve lhůtě stanovené v elektľonické ýzvě.
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l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujícíchse ke službě, včetně vyěíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestičnídotace 2.

11. Součástí závěreěné zprávy je finančnívypořádání neinvestičnídotace

je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit

přehled celkových nákladů a
jednotlivé
poskytováním
výnosů, kteľévznikly v souvislosti s
sociální sluŽby' na kterou byla
poskýnuta dotace, popř' na vyŹádání předloŽit kopii daňového přiznání, včetně kopií účetních
výkazű, které woří povinné přílohy účetnízźněrky, a vě. přílohy úěetnízźxérky'

12. Příjemce

13. Příjemce je povinen

na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě urěené odboľem sociálních věcí nebo
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČRpoŽadované doplňující informace ěi dalšídokumený
související s poskytovanou sluŽbou.

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

o

o
o
o
o
o

v názvu příjemce'

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve složenístatutárního oľgánu,
v bankovním spojení,
. změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukončeníposkytování služby naztkladě rozhodnutí o zrušení registrace služby'
o zánik poskýovatele sluŽby'
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, Že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyľozumí ve lhůtě l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.
15. Příjemce je povinen vykázat vrámci závěrečnézprźwy údaje o přidělených zdrojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou zźxěreénézprávy jsou kopie právních aktů, nazź'kladě kteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěi jiný právní akt).
16. Nevyčerpané peněžníprostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pľo předloŽení závéreč,nézprźuy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľečnézprávy), a
to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestičnídotace l na úěet ě.
účeloqýznak |3 305,
variabilní symbol 5321089368, specifický symbol 5210,

o

nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űěet č,
' variabilní
symbol 5321089368, specifický symbol 5210.
Souěasně s vrácením nevyčeľpaných peněžníchprostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpanépeněžníprostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízenáobcí, vľáceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteqý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžnípľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účeĺ,na kteýlsou p eněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti
doz'lí. Současně s vrácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

17. Příjemce

18. Příjemce je ľovněžpovinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyrovnání se povaŽuje:

o

nezajistĹli příjemce ľozsah služby uvedený v příloze č. l smlouw, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoĘ plnění závazných kvantitaiivních indiĹátorů
uvedené v příIoze ě.

'

l smlouvy,

výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou pó
odečtenípřiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněžních prostředků či
jejich části blíževiz příruěka' která woří přílohu ě. l programu.
19. Přijemce je povinen řádně uchovávat veškeľédokumenty a účetnízźvnamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazujícíčerpánípeněžních prostředků na poskytování

služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního roku, na ktery býly penežní

prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen pľůběžněinformovat poskytovatele o všech změnách' které by mohly při
vymáhání zadrŽených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pózici vcŕitôle

nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo k události' skutečnosti' které mají nebo mohou mít za
následek přijemcův zánik, transformaci' sloučeníči splynutí sjinýń subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení právnické
9soby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace'
ŻŻ. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' kteľéuplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zálhlaví smlouvy. Úhľada nákladů z jiného bankovního účtu,než z uětupri;"."",
kteý je uveden v ztthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní pľostředky dotace ěijejich část bezńotovostně prävedeny na bankovní tlěeĺ,
ze kterého byla úhľadanákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložii převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účty.

Clánek VII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 3201200l sb.,
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve
znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č,.255/20l2 Sb., o kontrole (kontrolní řádĺ, ve

znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnýmipľávními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichž' byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývá;ĺcĺchze smlouvy, a
přijemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2.

Příjemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skoněení účinnostismlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpánía využitídotace, kontľolu pruběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskýované služby. V této souvislostije příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamü o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyźádání k nahlédnutíveškeréúčetnízáznamy vztahujícíse k službě a umožnit
i kontrolu souvisejícíchskutečností(dále jen ,,podk|ady") a strpět i předložení veškeých űčetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajišténíoľiginálních účetních
zźznamű, vě. podkladů.

3.

Poskýovatelje oprávněn v rámcikontroly dodrŽování podmínek, zanichż, byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskytování služby požadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci pľokazujícíprůběh poskýování sluŽby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména zźnnamy o potřebách uŽivatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování sluŽby, smlouvy o poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavirtny v písemnéfoľmě), vybraného vzoľku uživatelůslužby v rozsahu
stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění

kontroly uskutečnily v rámci kontroly ľozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s

jejich souhlasem) zaűčelem získáníči ověření informací o průběhu poskýování služby.

4.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace' případně
doložit dalšídokumenty, souvisejícís plněním űčelu poskýnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen poskýnout souěinnost při
nebo Ministeľstva prźrce a sociálních věcí ČR.

6.

Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření. která mu byla u|oženanazákladě pľováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu' rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

ýkonu kontrolní ěinnosti ze

strany poskýovatele

čHnek VIil.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vělánku VI. odst. 3 aź9,1Ż
aż 15,19 až2Ż, popŕ.jinou povinnost nepeněžité povahy vyp|ývajícíze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 2Ż ztkona o ľozpočtových
pravidlech územníchrozpoětů v důsledku porušení méně zźĺvaŹnépovinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zéryaŹnéporušení rozpoětové kázně ve výśi1,5 yo
poskytnuých peněžníchprostředků dle smlouvy do ľozpočtuposkytovatele.

Ż. JestliŽe

příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dlečlánku VI. odst. 16, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrżenípeněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o

rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 2Ż zźlkona o ľozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za
poľušenírozpočtovékź'zně ve výši zadrżených peněžníchprostředků do ľozpočtu poskýovatele.

3.

JestliŽe příjemce neprokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, 1l pouŽití peněžních
pľostředků v souladu s článkem VI' odst. l, 2, popŕ. pouŽije poskýnuté peněžní prostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením článku VI. odst. 1, 2 smlouvy, považujíse Ąĺto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o ľozpočtoqýchpravidlech územníchľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovenim $ ŻŻ zákona o rozpoětoqých pravidlech územních ľozpočtu
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odvod za porušení ľozpočtovékázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do

ľozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účetčíslo
vedený u Komär8níbanky, a.s.,

poboěka Karlovy Vary.

5.

Porušeníľozpoětové kázně můžebý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Nepľovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. 10, 11 můŽe bý
důvodem pro. neposkynutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zľušit na zttkladě písemnédohody smluvních stran nebo
ýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počínáběżet L dnem následujícím po dni doruěení
qýpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że
ýpověd^' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a 1l ,.lourry, a tô ke
dni
ukončenísmlouvy.

4. Ve

qýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel
1 dle ělánku IV. odst. l.

z neinvestičnídotace

pozastavit poskytování peněŽních prostředků

článeľX.

Závéľečnáustanovení

1.

Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V proglamu a v příľučce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu
nebo
aktualizací příručky) a Jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.krprohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkoua bude
peněžnímipľostředky řídit.

se

jimi při hospodaření

Příjemce

s

poskýnuými

2.

Smluvní Stľany souhlasně pľohlašují,že żádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezwýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsaŽených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č). 500lŻ004 Sb., spľávní Íid, ve znění pozdějších předpisí
a zákona č). 89lŻ0l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4-

Smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních Stran a je vyhotovena Ve čýřech
stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí příjemce a tři poskytovatel. v piĺpaác' kdy je příjemcem
příspěvková organizace zŕízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti stejnopisecń, -, ni"nzjeden
obdrŽí příjemce' tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.
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5. o

prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
posĘrtnutí peněžních
-$
u'iunou"nĺm :o písm. c) nebo d) zźtkona o krajích Zastupitelstvo Kaľlovaľského kraje
'usnesením č,. ZK 17l0Ż/I9 zę dne28.2.2019'

Přílohy:

l.

Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

.

Karlovy Vary dne

"I

Ż. %.y

2ĺ. s.coą
..:......

..... dne

? 7 -03-

příjemce

posĘrtovatel

MĚ$To c}_loĺj0V
Konrenského 10j'7

357 35 Ohodov

Za správnost

Podpis:...........
919

2019

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
pŕĺlor'"e.

1

Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištěnísociálních sluŽeb v roce

plĺl.mm:

ililěsto

201 9, evideněnĺ

čĺsloKK00365/20'ĺ 9

chodov

lčo:

259349

í. specifikace slużeb

Druh 3oclálnĺ služby

pečovatelská sluŽba

u.ntnkatoÍ

35'ĺ'l361

Názov 3oclálnl

lluźby

PeČovatelská slużba

Fom

po.Movánl

PÍlorltnl oblr.t
(dl. SPRSSI

UpLsnÓnl cĺlovÓ

.kuplny

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm
a chronick m
ambulentni' terénni
onemocnénim, osoby
s duševnĺm
on mocněnim

lndlkltoÍ í

Úzcmnl

N zsv

Mln. hodnota

od-do

UŽivatelé

109

1.1.201931.'t2.2020

ĺ

Úvazky

pra@vnik v

Karlovarsk kraj

lłlzov

Mln. hodnota

đr

Dob. tÍvanĺ
povÓ!.nl

lndlkator 2

(l.dnoth k p.cltyl

prbobnort
rcclalnl slulby

p ĺmépéri

Dllal 3pocmkace 3lužby v nav.zno3tl nl
stanov.n poź.d.vky na zaŤ.zcnl
toclálnl .lużby do .lt roclalnĺch tlużob

lnłnl

2. Rozpis poskytnuté dotace

Druh

.oclálnl.lużby

ldontlflkltol

Nłzgv 3oclłlnl sluŽby

Fom

poskytovánĺ

PÍloÍłtnĺoblÚt
(đl.sPRssl

Up.tsnlnl cllovÓ

*uplny

r calkcm

toho mln. nt
pl.ty, mzdy r
nav Üanl

z

Nglnvaatlčnĺdot

í. spllth

(80eÁl

2.

tplath

c.2

(/ĺ0 %}

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiŽenĺm
petovatelská slużba

35'ĺ'ĺ361

Pečovatelská sluŽba

ambulantnĺ' torénnĺ

a

chrcnick m

onemocněnĺm, osoby
s dušéVnim
onemocnénim

2 005 800,00

1 203

480.00

802 320,00

0,00

I

KARLOVARSI(Y KRAJ
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