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Evidenční číslo: KK00368/20 l 9

vEŘE JNoPRÁvľÍ snłLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 20l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá, mezi;
Karlovarský kraj
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen',poskýovatel")

Město TouŽim
Sídlo:
datová schránkďemail
IČo:
Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo ričtu:
(dále jen,,příjemce")

Ztpodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891 168
c270891168

\48r. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

Sídliště 428,364 0l Toužim
ji6b68s
2s5076
obec
Alexandr Žák, starosta

a

Clánek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,' lŻ9/2000 Sb., o krajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem č. l08/2006 Sb.' o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zttkon o sociálních službách"), zákonem č). Ż50l200O Sb., o rozpoětových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
rizemních rozpoětů") a v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb Vroce 2019 (dálejen,,pľogram") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek tr.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskýování sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje spoleěný akt, jimŹje příjemce pověřen poskýováním služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. ŻO12lŻl EU) ze dne
20. prosince 20l'l o pouŽití čl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské 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. Přijemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v pÍíloze ě. 1 k pověření (dále jen
,,služby").

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

1. Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 753 900,00 Kč (slovy: sedm
set padesát tři tisíc devět set korun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětll poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociá|ních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy nula koľun
českých).

Neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 (spo|eěně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou zźúohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dotace je uľčena na financováníbětných výdajů souvisejících sposkytováním základních druhů
a forem sociálních sluŽeb v ľozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých druhů
sociá|ních služeb; jejich výěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle Ż aŹ 4
zákona o sociálních službách.

3. Učelu dotace musí b;it dosaženo ve lhůtě od 1 .1 .2019 do 31.1Ż.2019 '

článek IV.
Způsob posĘtnutí dotace

1. PeněŽní prostředky ve výši nęinvestiční dotace l budou přijemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z ličtu č na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod účeloým znakem l3 305' variabilní symbo| 5321089368, specifický symbol 5l45,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

o Ż. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV státního ľozpoětu na ľok Ż019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV*) vsouladu sustanovęním $ 10la zźlkona o sociálních službách nazźĺkladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2Ol9 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace 1' příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozyi o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace l příjemci ýše sj ednaným způsobem'

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově
do 21 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűětu
č  na bankovní účet uvedený v záh|aví sm|ouvy, variabi|ní symbol
5321 089368, specifický symbol 5 l45.
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3. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci' kteým je
příspěvková organizace zŕizenáobcí, uvolněny v souladu s ustanovenímiodst. l a 2 tohoto ělánku

nu ĺe"t zŕizovitele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu

poskýovate]lę' ZÍizovatel poukáŽe peněŽní prostředky na úěet příjemce bezzbyteéného odkladu.

Článelĺ V.
Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zźtvazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se příjemce při

poskytóvání služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźlvazných kvantitativních indikátorů věetně

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

minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je považovźlno za

nadměrné .1ry.onnání. K nadměrnému vyľovnání blíŽe viz Příruěka pro žadatele a příjemce (dále jen

,,příruěka"), která woří přílohu č. l progľamu.

článek VI.
Základni povinnosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněžní prostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým
oróbá111' pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kteľou byly poskýnuý.
Příjemce ôdpovídá za hospodárné a efektivní použití peněŽních prostředků v souladu s úěelem, na

kteĘý byly poskýnuty (b|iŹevizčlánek VI odst' 1 programu)

Ż. Příjemce je povinen použít dotaci ýhradně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy

u pour" ná úĹľadu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na území poskýovatele nebo

pro oběany poskýovatele' PeněŽní prostředky z dotace lze ěerpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím' na které se dotace poskytuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),

pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.

botaci nelze pouiítna úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v ěl. III' odst. 4 progľamu. Dotaci

nelze pouŽít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zźtkonao 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 zŕizeny, na propagaěních' informaěních materiálech,

pokud je vydźlvá ke službě, dálę v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat

poskytóvatóle na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích' Příjemce je povinen obdobným

zptsôuem prezeniovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kraj"' a to viditelným umístěním loga

piojektu nu p.opuguěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou

viaitetnym umísiěním loga pľojektu na pódiu (případně v ľámci videoprojekce). Příjemce umístí

na weboqých stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a

www.zivyŕľaj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Závéreěné zprźxy

o poskytôváńí sociální služby (např. audiovideozźtznam, fotogľafie, materiály apod.). Příjemce

odpovíáá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech

(pravidla p.o ůzitĺ loga poskytovatele viz wľw.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovaľský kľaj _

Ěoskytování symbolů a zźśtit) a loga pľojektu ,,Żilry krai* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti

v souladu-s Ŕegionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních štuzeu jsou ke stažení na weboqých stránkách www.kr-

karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceEUiO P- I ids-zdroj e/l P-kpss. aspx.
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6' Přijemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č;' 5631199l Sb., o účetnictví ,ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícímí platnými a účinnýmiprávními předpisy. JestliŽe se na při;'emce dle $ l oa't. Ż ztlkona o účetnictví tento zákonnevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Přijemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závaz!ů ycelc đluňn a;ĺnych iasiv, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru-sluźby), řádně oddělenou od nákladůa ýnosů spojených sjinými sociá|ními sluŽbami ěi ostatnícń činností příjemce (např. dlezakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování ," uaäl'u.;" na veškeréjednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční doäcí z. Nepřĺme náklady společné pro vícehospodářských činností.přijemce se do.nákladů služby zahÄují ve ýši Ĺdpovĺaající podílu
stanovenému podle prokazatelného kitéria (metodiky), Řteľe musí bý pŕiiemce schopen ablozit.Metodika musí b;ýt zpracována písemně. a schváleňa odpovědnou o.äbäu přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba)' Účetní operace souvisá3ící s poskytovano'u šluzbou musí býúčtovány odděleně od ostatních aktivit přijémce (v analytickém čleńění, ve zvláštních účetníchstřediscích, zakźukźrch apod.) tak, aby uýl pryemc" ,"hop.n prokázat odděleně od ostatníchhospodářských činností či jiných 

'ociálni"h_sluzeu 
zejména celkovou výši nákladů a výnosů(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících 

"výhradně 
s kaŽdoulednotlivou službou azároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené úeetňí evideňce schopen vyeleňit náklady, které bylyhrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý účetní zápis v účetnictvípříjemce musí bý podloŽen průkazným účetním záznamem.

7' Příjemce je povinen účetní zźunamy označit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad brazený
z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotacó i, u nu účetních záznamech uvést ýšičerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8' Přijemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, kteľé jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém.monitoringu je přílohou e' : piog.unru' Přijemce je
povinen zj išťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidencĺ uäst".'i.t potřeb uŽivatelů a vykazovat
potřeby uživatelů^s-lużby,kteÉ naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘsociální sluŽby' Příjemce je povinen vést evidenci indiĹátorů v elektroniôke podobo, konkétnízpůsob vedení evidence indikátoľů je v kompetenci při;'emce. Poskytovatel je opľávněn vyzvatpříjemce k předložení evidence indikátoru kdykoliv u p.ńběhu obdobi, na tteie;sou poskytoványpeněŽní pľostředky, popř. i po jeho ukončení. Sou'hrnné koneěné'hodnoý "ňantitativních 

akvalitativních indikátorů je přfiemce povinen vykázat v Závěreč,né zprávě o poskytovĺní sociálníslužby (dále jen 
',,závěreěná 

zprttva''). Yykázáné hodnoý indikátorů musí'bý prokazatelné aověřiteIné kontrolou.

9' Přijemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dálejen ''odboľ sociálních věcí'') pľůběžnou zprávu o poskyto;ání sluŽby za l. polole tí 20lg (dále jen
,,průběžná zprtwa") na formulářiuvedeném v přílóze č.3 pľogramu' ato v termínu do l0' 7'21lg'Průběžná zpráva se zpracovává zakażdo^u^službu zvltšť. Zp1sob předloŽení průběŽné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10' Přijemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí závěreěnou zprávu na formuláři uvedenémvpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. 2. 2020. Vpřipadě, tay aojoe kukončeníposkýování sluŽby na základě rozhodnutí o zrušení ľegistrace .luzby, pľĺpadno k ukončení
smlouvy dle článku IT''.jg příjemce povinen předložit závěreěnou ,prarí' ao ŕi p.u"ounĺch dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ůkončení smlouvy. Záiěreč,ná zprźrrä se zpracovtlvá
za každou sluŽbu m'!ášť.. Způsob předložení záv&eěné zprávyje stanoven 

"" đt'les""í pľogramuna rok 2019. v případě, że závéreěnźs, zpráva bude neúilňá' údu;" u ni ;;;;"né nepřesné,nesrozumitelné či ned.ůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjJmce teleĺonĺcky a zźroveřlelektronicky k odstranění nedostatků zźtvěreč,né zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonic ké ýně.
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1l. Součástí závěreč,né zprźtvy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných

nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě' včetně vyčíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady

sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých 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
poskytnuta dotace, popř. na vyŹádání předloŽit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních

výkazű,které tvoří povinné přílohy účetní zźlvěrky, a vě. přílohy účetní závérky.

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

sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě určené odboľem sociálních věcí nebo

Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR požadované doplňující informace či další dokumenĘ
související s poskytovanou sluŽbou.

14. Příjemce je povinen písemně infoľmovat 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 statutárního orgánu'
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o registraci služby,
o ukončení poskytování sluŽby nazźkladě ľozhodnutí o zľušení 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 ohlášen é změny eviduje a pouze v případě, Že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních

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

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závéreěné zptávy údaje o přidělených zdľojích financování

sluŽby z veřejných zdrojů. Přílohou závěrečné zpľávy jsou kopie právních aktů, nazźlk|adé ktených

byta finanční podpoľa přidělena (ľozhodnutí, smlouva ěi jiný právní akt).

16. Nevyěeľpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanoveném pro předložení závéreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vľácené peněžní prostředky musí bý připsány na úěet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení ztwěreěné zprávy), a

to následovně:
. nevyěerpanou část neinvestiění dotace 1 na úěet č  úěeloqý znak 13 305,

vaľiabilní symbol 5321089368' specifický symbol 5 l45,
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č, , variabilní

symbol 532l089368, specifický symbol 5145.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková

oľganizace zŕizená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu

pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovate|e uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává

prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 sm|ouvy' jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněŹní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
doz-ví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle přijemce odboľu sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu'

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

o nezajistí-li příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze ě. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění zźxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze 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 po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků či
jejich části b|íże viz příľučka, která tvoří přílohu č. l pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní zźznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskytování
služby po dobu 10 let následujících po skončení kalendářního roku' na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuty'

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé 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 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutarního orgánu příj emce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskytnuté dotace
obdobně dle odst. 10 a 1 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. PÍíjemce je povinen hradit náklady,. kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Uhrada nákladů zjiného bankovního úětu, neŽ zilčtu příjemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními ličty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem ě.32012001 Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů' a v souladu se zákonem č,. 255lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskyování služby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu ěerpání a vyutití dotace, kontrolu průběhu
poskýování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a zźĺznamű o poskýované

slůzbě, popř. vstupovat do prostóľ, kde je sluŽba posĘtována. Příjemce je povinen- umožnit výkon

kontroiý d'le odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným

k provídění kontroly. Příjemce je póvinen předloŽit kontrolním oľgánům p9s\ý9vatele kdykoliv

nu vyźéńáni t naileanutĺ vóstôre účetní záznamy vztahující Se k sluŽbě a umoŽnit

ikontrolu souvisejících skuteěností (dále jen,,podklady") a strpět ipředloŽení veškeých účetních

záznamtl, které nemají přímý vztah kpředmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných

nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních

ztvnamű,vě. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž. byla dotace poskýnuta,

kontioly rozsahu'a průběhu poskytování sluŽby požadovat předloŽení další evidence a dokladů'

dokuměntů ýkajícíóh '" pośkytouání sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních

indikátorů' d-okumentaci pľokazující průběh poskytování služby uživatelům služby). Příjemce je

povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů sluŽby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,

individuáíní plány, záznamy o průběhu poskýování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby

(pokud jsou uźavírány v písemné formě), vybľaného vzorku uživatelů služby v rozsahu

stanoveném kontrolním oľgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění

kontľoly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uživatęli služby

(s jejicń souhlasem) 
'á 

úě"l.. získání čiověření informací o průběhu poskýování služby.

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

doioŽit další dokumenty' související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při ýkonu kontrolní činnosti Ze strany poskýovatele

nebo Ministerstva pľáce a sociálních věcí CR.

6. Příjemce je povinen ręa|izovatnápravná opatření, kteľá mu byla uloženana zźtkladě prováděných

koňtrol, á to v pożadovaném termínu, rozsphu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povĺnností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI' odst. 3 aź9,12
aŹ 15, li azzz, popr. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, považuje se toto

jednání 'a po'úš"ní ľozpoětov é ké'zně ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźkona o rozpočtových
"pravidlech 

úżemních rozpočtů v důsledku porušení méné závażné povinnosti' Příjemce je v tomto

prĺpadc povinen provési odvod za méné závażné poľušení rozpočtové kázně ve wśi 1,5 yo

poitytnuĺy.h peněžních prostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle článku VI. odst. 16, I7, 18,

povaŽujó.á toto jednání zazadrŹení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákonao

rozpočiových právidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovením $ 22 zátkona o ľozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za

porušení rozpočtové kźlzné ve výśi zadrżených peněžních pľostředků do rozpoětu poskýovatele.

3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným vělánku Vl' odst. 10' l1 použití peněžních

pľostředĹů v souladu s ělánkem VI. odst. 7, Ż, popŕ. použije poskytnuté peněŽní prostředky

ipřípadně jejich část) v ľozporu s ustanovením článku VI. odst' l, 2 smlouvy, povażuji se q/to

ň.ośtr.ati 6rípadně jejich část) za pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22

Lźrkoru o rózpočtovycň pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen

provést v souiadu s ustańovením $ 22 zźlkona o ľozpočtorĺých pľavidlech územních rozpočtů
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odvod za porušení rozpoětové kázně vę výši neopľávněně použiých peněžních prostředků do
rozpočtu poskýovatele'

4. Veškeré platby jako důsledky poľušení povinností přijemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet čísl vederqý u Komär8ní banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázně műże bý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskyování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem VI. odst. 10, 11 může bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet |. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvĺí straně. V případě pochybností se má za to, Že ýpověd^' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a l1 ,rniour.y, a tô ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve vypovědní lhůtě můŽe poskýovatel
z neinvestiční dotace 1 dle článku IV. odst. 1.

pozastavit posýování peněžních prostředků

Clánek X.
Zá"ľéreč.ná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu ě. l
pľogramu Tyto dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kr-

ialnil
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření
peněŽními prostředky řídit.

Příjemce
s poskytnuými

2. Smluvní strany souhlasně pľohlašují, že tádný údaj v této smlouvě není povaŹovtln za obchodní
tajemství abeuýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 50OlŻoO4 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisí
a zźlkona č,. 89lŻ0lŻ Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve čýřech
stejnopisech, z nichź jeden obdrží příjemce a tři poskytovatel. v piĺpaác, kdy je příjeňcem
příspěvková organ.izace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti stejnoý...ľ'' ' ni.ňz 3"a"nobdľŽí příjemce, tři poskýovatel ajeden zŕizovatel.
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5. o poskytnutí peněžních pľostředků a uzavŕení veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu

s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zźlkona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č). ZK I7/02l19 ze dneŻ8.2'2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne ..4?,.9,.?' ' rr V. vo.,
1......... dne lĺl .r' "'2oł1

poskýovatel pruemce

MĚsTo ToUŽlM
sĺdliště 428 {Đ

364 20 ToUŹlM

Za správnost

919 Podpis:





specifikace Elužeb a rozpis poskytnuté dotace
p iloha č' 1 Ve e;noprávni smlouvy o poskytnuti dotace z rozpočtu Karlovarského kĘe na zajištěnĺ sociálnich služeb v roce 2019' eviden ni čislo KK00368/2019

ĺ. specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotacé

1.1.2019-
3',t.12.202024Uživatelé2.13

Úvazky
pra@vnik v
p ímé péČi

KaÍlovaÉk kEj

senio i, osoby se
zdÍavotnim postiŽenĺm

a chrcnick m
onemocnénim' osoby

s duševním
onemocněním

terénnĺPgćovatelská slużba
Toużim6344360psčovatelská služba

Dllaĺ sp cmkaco tluŽby v navrznostl na

ttlnované pot'davky nl ä azanl
6oclĺlnl 3lutby do sÍta socl lnlch sluż.b

Dob. tNanĺ
pově .nĺ
od-doMin. hodnotr

6I anĺNázgvMin. hodnote
olnanĺNlDv

Úzsmnĺ
pťraobnort

eclalnĺ slu'by
Up arnénĺ cĺlov

6kuplny
Pŕloŕltnĺ obl.ď

(dle SPRSSIFomr poslq'továnlNtav loclálnl 3luźby|dgntlÍikatoŕoruh socialnĺ 3lužby

lndikĺtor 2lndlkatoÍ'|
0.dnotkl krP.cÍty)

Toužim

pečovatelská slużba 6344360
Peěovatelská sIuŽba

TouŹim
terénni

senio i, osoby se

a chronick m
onemocněním' osoby

s duševnim
onemocněnim

753 900,00 452 340,00 301 560,00 0,00

Cclkgm
ztoho mln. na
pl'ty' ]ĺĺzdy t

nrv č.nl
't.3platk! (80%l 2. tplátk. !ĺl %)Druh soclalnl Elużby ldentnk&or Nazgv elálnl služby

PÍ|oÍltnĺ obh8t
(dlc SPRSSIFom' po8lqtovlnĺ

Up Únanĺ cĺlov
*uPlnY

NclnE3ttčnl dot|co í
Nolnw3tiénĺ đotacc 2
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