
Evidenční ěíslo: KKO 0396120Í9

vEŘE JNoPRÁvľÍ s ľĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoćtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních sluŽeb v roce Ż0l9 (dále

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezi''
Karlovarský kľaj
Sídlo: Ztwodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089l 168
DIČ: CZ7o891168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Maľiánské Lázně, příspěvková organizace
Sídlo: Tepelská 752122,353 01 Mariánské Lázně
datová schránkď e_mail: wdakiky
lČo: 575143
Právní forma: příspěvková organizace
Registľace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v P|zni,Pr 697
Zastoupený: Bc. Janä Roubalová, ředitelka
Bankovní spojení: 
Císlo úětu: 
(dále jen,,příjemce")

a

a

Město Maľiánské Lálzné
Sídlo:
lČo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo ílětu:
(dále j en,,zŕizov atel")
(spoleěně jako ,,smluvní strany")

Ruská 15513,353 0l Maľiánské Lázně
00254061
I-ng. Maľtin Kalina, starosta

článek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,'129lŻ000 Sb., o kajích (kĺajské zŕízení), veznění pozdějších předpisů (dále
jen ,'zákon o kľajích"), zákonem č. l08i2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách")' zákonem č,. 250/2000 Sb.' o rozpočtových pravid|ech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Progľamem pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2019 (dále jen 

''program") 
poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na úěel

uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá'
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článeIĺ ĺ.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskyování sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále jen

',pověření"), 
představuje společný akt, jímżje příjemce pověřen poskýováním služeb obecného

hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20l2lŻ1 EU) ze dne
20. pľosince 20l1 o pouźití č|. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené urěiým podnikům pověřeným
poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Ż. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze ě. l k pověření (dále jen
,,sluŽby").

Clánek III.
Výše dotace a její účel, doba, v níźmá, být dosaženo rúčelu

1. Příjemci Se v ľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
. účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 6 760 000,00 Kč (slovy: šest
milionů sedm set šedesát tisíc korun českých)'

o űčelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálníchsluŽbách(dálejen',neinvestičnídotaceŻ"\vevýši:5l4000,00Kč(slovy: pětset
čtrnáct tisíc korun českých).

Neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dáletaké jako 
',dotace") 

jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy

2. Dotace je uľčena na ťtnancováni běŹných ýdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních sluŽeb; jejich qýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě | dí|e Ż aż' 4
zákona o sociálních službách.

3. Učelu dotace musí b;ýt dosaženo ve lhůtě od 1.l.20l9 do 31.|Ż.2019

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu ě. na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy' pod úěelovým znakem l3 305, variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 6586,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účet 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 poskytnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní úěet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vźzáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zákona o sociálních sluŽbách nazźlk|adě
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rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na ľok 20ll9 na bankovní
účet poskýovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši a teľmíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiění dotace l,v ntxaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pľacovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednoľázově
do Ż1 kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu
ě.  na bankovní účet uvedený v zźthlaví smlouvy, variabilní symbol
532 1 089368' specifický symbol 6586.

3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zÍizovate|e, kteqý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu
poskýovatele' Zŕizovatel poukáže penéżní prostředky na úěet příjemce bez zbyteéného odkladu.

článelĺ v.
Záv azné kvantitativní indikáto ry pos Ętování služby

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v pŕíloze ě. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměľnému vyľovnání blíżę viz Příručka pľo žadatele a příjemce (dále jen
,,příľuěka"), která tvoří přílohu č. l programu.

článek VI.
Základní povĺnnosti příjemce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskytnuý'
Příjemce odpovídá za hospodáľné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuý (b|íźe viz článek VI odst' 1 programu).

2. Příjemce je povinen pouŽít dotaci ýhľadně k úěelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a polze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na území poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele' Peněžní pľostředky z dotace lze č,erpat pouze na náklady (ýdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do 1 kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci ne|ze poużít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
ne|ze poużít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zźlkona 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 poskyovatele, a
to na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagaěních, informačních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách' v médiích a tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivý kraj", a to viditelným umístěním loga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
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viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videopľojekce). Příjemce umístí
na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závéreěné zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatęle viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kraj _
Poskýování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Živý kraj* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou kę staŽení na weboqých stránkách www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-l ids-zdroj e/l P_kpss. aspx.

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563l199l Sb., o úěetnictví , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. Jestliže Se na příjemce dle $ l odst' 2 zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento přijemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoľu s|užby), řádně oddě|enou od nákladri
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí b;it příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opęľace související s poskytovanou sluŽbou musí bý
účtovány oddě|eně od ostatních aktivit přĺjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod') tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících výhradně s každou jednotlivou službou a
zároveťl, aby byl nazálkladé odděleně vedené účetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. Kaźdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen pľůkazným ričetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé,Že sejedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést výši
čerpaných peněžnĺch prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 programu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľé 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 indikátorů v elektronické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátoľů je v kompetenci příjemce. Poskyovatel je oprávněn vymat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období' na které jsou poskytovány
peněžní pľostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoĘ kvantitativních a
kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykázat v Závěreéné zprávě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,'ztxěreéná zprtxa"). Yykázané hodnoty indikátoľů musí b1it prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

9. Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Kľajského úřadu Karlovaľského kraje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování služby za l. pololetí2019 (dáIe jen
,,průběžná zprtxa") naformuláři uvedeném vpÍíloze č.3 programu, ato vtermínu do l0.7.2019.
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PrůběŽná zprttva se zpľacovávázakaźdou sluŽbu zv|éšť. Způsob předloŽení průběŽné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na ľok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věci závěreénou zprávu na formuláři uvedeném

vpříloze ě. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15. 2.2020. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskyování služby na základě rozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby' případně k ukončení

smlouvy dle článku IX', je příjemce povinen předloŽit závěreěnou zprtxu do 15 pracovních dnů

od ukoněení poskýování služby' případně od ukončení smlouvy. Závéreć,názpráva se zpracovává

zakaŹdou službu zvlášť. Způsob předloŽení zźlvěreěné zprźlvy je stanoven ve vyhlášení programu

na ľok 2O|9. v případě, że závéreéná zprźlva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wT,ĺe odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň

elektľonicky k odstľanění nedostatků závěręč,né zprttvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvé.

11. Souěástí ztlvéreěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2

poskytnudch na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných

nákladecll a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady

stuŽby a vratky nevyčeľpaných peněŽních prostředků poskytnutych na sluŽbu z neinvestiění dotace

1 a neinvestiční dotace 2.

12. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výńosů, kteľé vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyżádźní předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních

výkazű, kteľé woří povinné přílohy účetní zźĺvěrky, a vě. přílohy účetní ztwěrky.

13. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva pľáce a

'oóiální"l' 
věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě určené odboľem sociálních věcí nebo

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumený
souvisej ící s poskytovanou službou

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

. změny v údajích o příjemci:
o v názvu příjemce,
o IČo,
o v oznaěení sídlą
o v údaji o tom' zda je příjemce plátce DPH,
o ve složení statutárního oľgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o registľaci s|uŽby,
o ukončení poskýování služby nazák|adě rozhodnutí o zrušení registrace služby,

o zánikposkýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhritě 10 pracovních

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

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zźtvěreěné zprävy údaje o přidělených zdrojích financování

služby z veřejných zdrojů. Přílohou zźtvěreěné zprávy jsou kopie právních aktů, na zák|adě kteých
byla finanění podpoľa přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu

stanoveném pľo předložení zźlvéreč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na úěet poskyovatele (vľácené peněžní prostředky musí b;it připsány na r]lěet

poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěľečné zpľávy), a

to následovně:
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. nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace l na účet č , účeloý znak l3 305,
variabilní symbol 532 l 089368, specifický symbol 6586,

. nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na űč,et č, , vaľiabilní
symbol 532l089368' specifický symbol6586 .

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpané peněżní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízęná obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zíizovatele uvedeného v zélhlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní pľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným vělánku 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 skutečnosti
donĺi. Současně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu'

18. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy'

r lýše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaženými ýnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyrovntní, ke způsobu a teľmínu vrácení poskytnuých peněžních pľostředků či
jejich části blíže viz příľuěka' která tvoří přílohu č. l programu.

19. Přijemce je povinen řádně uchovávat 
* 
veškeré dokumenty a účetní ztnnamy související

s poskytováním služby dle sm|ouvy a prokazující čerpání peněžních pľostředků na poskytování
služby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskytovatele o všech změ,ntrch, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, tľansformaci, slouěení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutáľního orgánu příjemce.

21. Přijemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby pĺáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘĺtnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a l l tohoto článku, a to ke dni likvidace.

Ż2. Pŕíjemce je povinen hradit náklady' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Úhľada nákladů z jiného bankovního účtu, než z ílčtu příjemce,
kteý je uveden v ztlhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními ričý.

článek VII.
Kontrolní ustanovení

,
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1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem ě.3201200l Sb''
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż5512012 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a úěinnými pľávními předpisy kontľolovat dodrŽení
podmínek, za nichź byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouYY, d

příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskýování sluŽby i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání a vyuŹití dotace' kontrolu průběhu

poskytování s|uŽby a plnění rozsahu poskýované služby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do ričetní evidence a zźynami o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do pľostor, kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto ělánku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyŹádtní k nahlédnutí veškeré úěetní záznamy vztahující se k službě a umožnit
ikontľolu souvisejících skutečností (dále jen,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních

zál;:nami, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetních
záznamű, vč. podkladů'

3. Poskytovatel je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, zanichż byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskytování sluŽby požadovat předloŽení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskýování 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,
individuá|ní plány, záznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavíríny v písemné formě)' vybraného vzoľku uŽivatelů sluŽby v rozsahu

stanoveném kontrolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění
kontroly uskutečnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli služby
(s jejich souhlasem) za účelem získáni ěi ověření informací o průběhu poskýování služby'

4. Příjemce je povinen na Žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace, případně

doložit další dokumený, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontrolní činnosti ze strany poskýovatele
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, kteľá mu byla uloŽena na zálklradě prováděných
kontrol, a to v požadovaném teľmínu, ľozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI. odst. 3 aŹ9, |Ż
aŹ 15, 19 aż22, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vypl;ývající ze smlouvy' povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kźzně ve smyslu ustanovení $ 22 zźkona o ľozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v důsledku porušení méně závaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźlvaŹné porušení ľozpočtové kázně ve výśi l,5 yo

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dle ělánku VI. odst. |6, l7, 18,
povaŽuje se toto jednání za zadrŹení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o
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ľozpočtových pľavidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zttkona o rozpočtových pľavidlech územních rozpoětů odvod za
porušení ľozpočtové kázněvevýši zadrżených peněŽních pľostředků do rozpočtu poskýovatele'

3. JestliŽe příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI' odst. l0' l1 pouŽití peněŽních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. l,2, popř' použije poskýnuté peněŽní pľostředky
(případně jejich část) v rozporu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, považují se Ęto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neopľávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zźlkona o ľozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů
odvod za porušení rozpoětové kázně ve výši neopľávněně použiých peněŽních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet ěíslo vedený u Komerční banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázně műże b;ýt důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Nepľovedení finančního vypořádání dotacę vsouladu sčIánkem VI. odst. 10, ll můŽe bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŹet l. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi dľuhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě qkončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. l0 a l1 smlouvy' a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě může poskytovatel pozastavit poskýování peněŽních prostředků
z neinvestiění dotace l dle článku IV. odst. l.

článek X.
Zá.ľérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V pľogramu a v příruěce, která tvoří přílohu ě. l
programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce zćxazné, včetně dodatků k programu nebo
aktua|izací příľučky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://rvww.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialnilsocJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními pľostředky řídit.

Ż. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Že źádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.
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3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č). 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zźlkona č,. 89/Ż0lŻ Sb., občanský zźtkoník, ve znéní pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na zźtkladě zátkona ě. 340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znéní pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čýřech stejnopisech , z nichż jeden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕizená obcí' je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichŹ jeden obdrží příjemce, třiposkýovatelajeden zŕizovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zétkona č,.3402015
Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto sm|uv a o ľegistru
smluv (zékon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v záthlaví smlouvy.

6. o poskýnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zákona o kĺajích Zastupitelstvo Karlovaľského kraje
usnesením č,. ZK 17/02/19 ze dneŻ8.2.2019.

Přílohy:
1. Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

4Q urę ĺ?łt 1 1ł/ r((-- o," /ú1 ?3. /cpKarlovy Vary dne

W
T:pclská 75?J2Ż'35} 

tei.: 31,4

Iloiť{is?5i43'

Za správnost:

poskýovatel

zřizovatel

<>-
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SpeciÍikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištěnĺ sociálních sluŽeb V roce 201 9, evideněnĺ ěíslo KK00396/20'l 9

575143tčo:

Domov pro seniory a d m s peČovatelskou sluŽbou Mariánské Lázně' p íspěVková
oroanŽacePlĺlemg:

í. speciÍikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019-
31.12.2020

65.00%obloźnost70LŮżkaKarlovarsk krejsenioŕipobytováDomov pro soniory7760330domovy pro ssniory

1.1.2019-
31 12 202065.00%oblożnost15LťrŽka

, 
Karlovarsk krajsenio ipobytováDomov se zvláŠtním

reŽimem
8821 690

domovy se zvláŠtnĺm
reŽimem

1.1.2019-
31 12 2020

7AlJživatelé
Úvazky

pracovnĺk v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

senio i, osoby se
zdravotnim postiŽenĺm

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duševnim
on mocněnĺm

terénnĺPečoVatelská slUžba3869543peČovatelská sluŽba

Počet l Žek; 3
1.1.2019-

31.12.2020
28UŽivateléu,Jo

Úvazky
pracovnik v
p ĺmé péri

Karlovarsk kraj

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

a chronick m
onemocnänim

pobytováodlehčovaci sluŽby8908504odlehĆovacĺ slużby

Dalśl specmklco slużby v nĺv.znoltl na
rtanovanÓ poädrvky na za lzenl

loclá|nĺ tluźby do sltÖ soclálnĺch 3lużeb

Doba tľłnĺ
pověienĺ
od-doMln. hodnota

olně lNaavMln. nodnoh
D|nánĺNáav

Územnl
p sobnost

tocÉlnĺ tlużby

UpÍEmčnl cllovÓ
skuplny

Prlorĺlnĺ obl.tt
(dl. SPRSSI

Fom poslrytovánlNázov 
'oclálnĺ 

sluźbyldentlílkitoÍDruh 3oclálnl sluĐy
lndlkátor 2

lnđlkátoÍ 1
(lodnotk tap.clty)

234 000,00'I 647 760,002 471 640,004 'ĺ 19 400'00senio ipobytoVáDomov pro seniory7760330domovy pÍo seniory

100 000.00536 480,00804 720,001 341 200,00senio ipobytováDomov se zvláštním
režimem

8821 690
domovy se zvláŠtnim

reźimem

175 000.00502 520.00753 780,001 256 300,00

senioŕi' osoby se
zdravotnĺm postiŽenim

a chronick m

onemocnénĺm, osoby
s duŠevnĺm

onemocnénim

terénníPečovatelská sIuŽba3869543pečoVatelská slużba

5 000,0017 240,OO25 860,0043 100,00

senio a, osoby se
zdravotním postiżenIm

a chronick m
onemocněnĺm

pobytováodlehćpvaci slużby8908504odlehčovaci slużby

Nolnwstlěnl dotaco 2
2. rplátk. íł0 %)í.splátk (60%l

z toho mln. na
phty, mzdy r

nrv aonl
Colkom

Up!.rnanl cllovÓ
rkuplny

P.loÍltnl obla't
(dl. SPRSS)

Fom poskŕovánlldentmkltororuh toclĺlnĺ.lużby

Nelnvcstlćnl dotrce í

/
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