
Evidenění ěíslo: KK00403 lŻ0l9

vľŘEJNoPRÁvľÍ suLoUvA
o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních služeb V roce Ż0I9 (dále

jen ,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kľaj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
IČo: 70891168
DIČ: CZ7O8g1l68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení
Císlo účtu: 
Bankovní spojení
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

DPS Žlutice, příspěvkov á organizace

a

Sídlo:
datová schránkď e-mail:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,'příjemce")

Město Žlutice
Sídlo:
IČo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále j en,,zŕizov atel")
(společně jako,,smluvní strany")

Pod Strání 467,364 52Żlutice
ugxkjia
70891079
příspěvková or ganizace
Kľajský.soud v Plzni, Pr 722
Bc. Veronika Janíěková, DiS., ředitelka

a

Velké náměstí l44,364 52 Zlutice
00255 I I I

ýer' ľc. Václav Slavík, starosta

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 129/2000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jeĺ'',zákon o krajích"), zákonem ě.108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve źnění pozocjsĺcń přejpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č,. 25)l2o00 Sb'' o .o'poitoq;óh pravidiech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o roziočtoých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Pľogramem pro poskytování finančních piostređkri nä zajištění
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sociálních služeb v roce 2019 (dále jen ,,pľogram") poskýuje poskytovate| příjemci dotaci na ričel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jimž. je příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zź$mu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. Ż01Ż121 EU) ze dne
20. prosince 2011 o pouŽití ěl. l06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené uľčiým podnikům pověřeným
poskýováním sluŽęb obecného hospodářského záj mu.

2. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č' l k pověření (dále jen
,,služby").

Clánek trI.
Výše dotace a její účel, doba, v níźmá být dosaženo účelu

1. Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ lOla zákona o

sociálních službách (dálejen,,neinvestiění dotace l")vevýši: 1474 800,00 Kě (slovy: jeden
milion čýři sta sedmdesát čtyři tisíce osm set korun ěeských),

o účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve ýši: 0,00 Kč (sloly: nula korun
českých).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování' Konkĺétní specifikace sluŽeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je určena na financování bětných vydajů souvisejících s poskytovtnim zátkladních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními ěinnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýěet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 aŹ 4
zákona o sociálních službách.

3. Úeelu dotace musí b;it dosaženo ve lhůtě od l .1 '2019 do 3l.1Ż.2ol9.

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

l. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní účet uvedený v ztthlaví
smlouvy, pod úěelovým znakem 13 305, variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 6449,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpoětu na rok 2019 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2' sp|átka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _
MPSV sĺátního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.
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odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v ělánku III' smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vocí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la ztlkona o sociálních službách nazźtk|adé
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qýši a termíny výp|aý neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace 1' v návaznosti na změnu
výše a termínů qýplat či procentního poměľu 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 đozví o skuteěnostech, kteľé objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově
do Żl kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z'Úćtu
č.  na bankovní úěet uvedený v zźlh|aví smlouvy, variabilní symbol
532 1 089368' specifický symbol 6449.

3. Peněžní pľostředky ve ýši neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na úěet zÍizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbytećného odkladu.

článek V.
Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zéxazný kvantitativní indikátoľ je qýkonové měřítko služby, kjehož zajištění se příjemce při
poskyování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoĘ plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíže viz Příručka pro żadatele a příjemce (dále jen

',příručka"), která tvoří přílohu č. 1 programu.

Clánek VI.
Záů<ladní povĺn nosti příj em ce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněŽní prostředky poskytnout jiným pľávnickým nebo Ęzickým
osobám' pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kteľou byly poskytnuty'
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s účelem, na
kteý byly poskýnuty (blíże viz ělánek VI odst. l pľogramu).

2. Příjemce je povinen poużít dotaci ýhľadně k ričelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na úhľadu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované naűzemi poskýovatele nebo
pro občany poskýovatele' Peněžní prostředky zdotace |ze č,erpat pouze na náklady (výdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (ěl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużit na úhľadu nákladů (ýdajů) specifikovaných v ěl' III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze použít na zajištění fakultativních činností ($ 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, źe na sluźbu obdľžel dotaci od poskytovatele, a
to na webových stránkách' pokud je má zŕízeny, na propagačních, informačních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou pľezentovat
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poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kraj", a to viditelným umístěním |oga
projektu na propagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboých stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www'kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźtvérećné zprźxy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotogľafie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech
(pravidla pro uŽití loga poskytovatele viz www'kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj -
Poskýování symbolů azéŠtit) a loga pľojektu ,,Živý kraj" (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální karty
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na webových stránkách www'kr_
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceEU/O P- I ids-zdroj e/l P_kpss. aspx.

6. Příjemcejepovinenvéstriěetnictvívsouladusezákonemč,.563l|991 Sb.,oúěetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími p|atnými a účinnými pľávními předpisy. Přijemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztwazků včetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a ýnosů spojených sjinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového ěi 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 společné pro více
hospodářsĘch ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve vyši odpovídající podílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskyovanou sluŽbou musí b1it
űětovány 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 či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících v'ýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit nák|ady, které byly
htazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŽdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podložen pľůkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż, a na r]lčetních zźznamech uvést qýši
čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

8. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátoľů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č' 3 pľogramu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uŽivatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionální kaĘ
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektronické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskýovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení. Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykźnat v Závéreč,né zprźtvě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěrečná zprtxa"). Yykázané hodnoý indikátorů musí b;it prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.
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9. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Kľajského úřadu Karlovarského kľaje (dá|e

jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování služby za l. pololetí2019 (dále jen

,,průběŽná zprźtva") na formuláři uvedeném v příloze č. 3 pľogramu, a to v termínu do 10. 7.2019.
Pľůběžná zpľttva se zpracovává zakaŽdou sluŽbu zvléŠť. Způsob předložení průběžné zprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních vécí zźlvěreěnou zpľávu na formuláři uvedeném

vpříloze ě. 3 pľogľamu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż0Ż0. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování služby na zák|adé ľozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby, případně k ukončení

smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěľečnou zprávu do 15 pľacovních dnů

od ukoněęní poskýování sluŽby' případně od ukoněení smlouvy' Zttvéreěná zprttva se zpracovźĺvá
zakatdou službu zvlźśť. Způsob předložení ztlvéreěné zprźxy je stanoven ve vyhlášení progľamu

na rok Ż0l9. v případě, Źe ztlvěreěná zprttva bude neúplná' ridaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné, vyzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň

elektľonicky k odstľanění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýmě.

11. Souěástí zźlvéreéné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby' Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi qýnosy a náklady

služby a vratky nevyčeľpaných peněžních pľostředků poskytnutych 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, kteľé vznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, na kterou byla
poskytnuta dotace, popř. na vytádání předložit kopii daňového přiznání, včetně kopií úěetních

výkazű, kteľé woří povinné přílohy účetní závěrky, a vč. přílohy účetní závérky.

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

sociálních věcí ČR poskýnout písemnö ve lhůtě uľěené odborem sociálních věcí nebo

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace či další dokumený
související s posĘrtovanou 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 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 nazźlk]radě rozhodnutí o zrušení registľace sluŽby,

o zánikposkýovateleslužby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit
zmény ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pracovních

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

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci ztlvěreěné zprtlvy údaje o přidělených zdrojích financování

služby z veřejných zdrojů. Přílohou závéreěné zprávy jsou kopie právních aktů, na ztkladé kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva ěijiný právní akt).

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanoveném pro předložení závéreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí byt připsány na účet
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poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení zźtvěreč,né zprávy)' a
to následovně:

. nevyěeľpanou část neinvestiční dotace l na úěet č,  úěeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 5321 089368, specifický symbol 6449,

o nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace Ż na účet ě.  variabilní
symbol 532l089368, specifický symbol 6449 .

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce' kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vľáceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovate|ę uvedeného v zźlhlaví sm|ouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozyí. Současně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu'

18. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadmérné vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistĹli příjemce rozsah s|užby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,

o výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými qýnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termíntl vrácení poskytnuých peněŽních prostředků či
jejich části blite viz příruěka, která woří přílohu ě. 1 pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a úěetní záznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující čeľpání peněžních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněŽní
pľostředky poskýnuý.

20. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskytovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadrżených 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 kudálosti' skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního oľgánu příj emce.

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

2Ż. PÍíjemce je povinen hradit náklady, kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu, než zűětupĺĺj".c",
kteý je uveden v zźlhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředky dotace ěijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními űěý.
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1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě' 3201200l Sb''

o finanění kontrole ve veřejné sirávě a o změně ncLt"ry"ľ' zákonů (zákon o finanění kontrole), ve

znění pozdějsích fredpisů,'a v souladu se zákonęm ć,. Ż5512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve

znění pozdějsĺ"n pr"á'pi.ů a dalšími platnými a úěinnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení

podmínek, źa niLnz byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a

příjemce je povinen tuto kontľolu strpět'

2. Příjemce je povinen v průběhu poskytování služby i po skoněení úěinnosti smlouvy vytvářet

podmínky k provádění Ĺontľoly ä umožnit kontrolu čerpání a vyużití dotace, kontrolu průběhu

poskyování .tuzuy,a plnění růsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen

,"i^eru umoŽnit Ĺontiolním orgánům naňlédnout do účetní evidence a záznami o poskýované

službě' popř. vstupovat do prostJľ, kde je služba posĘrtována' Příjemce je povinen umoŽnit výkon

tont.otý đle odst. 1 tohotó ělánku, poškytnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným

k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv

ná vyźádtní t< naľrteańutí vóškeľé úěetní ztvnamy vztahující se k službě a umoŽnit

i kontrolu ,ouuir";rcĺ.h skutečností (dále jen ,,podklady';) a strpět i předloŽení veškeých úěetních

záznamtl, kteľé nÉmají přímý vztah k predmctu smlouvy (např. v případě nepřímých společných

nákladů); v odůvodnjnycľr piĺpaoech ňoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních

záznami, vč. podkladů.

3. Poskýovatel je opľávněn v rámcikontroly dodržování podmínek, zanichŹbyla dotace poskýnuta,

kontroly rozsahu a pľůběhu poskytováni služby poŽadovat předložení další evidence a dokladů,

dokumentů ýkajícíóh ," pośrytorrání sluŽby G"i^enu evidenci kvantitativních a kvalitativních

indikátorů' dokumentaci prokażující průběh poskytování služby uŽivatelům služby). Příjemce je

povinen předložit dokumentaci uživatelů ituzby, zejména záznamy o potřebách uŽivatelů'

individuální plán|' záznamy o průběhu poskýováńí služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby

(pokud jsou uživĺreny v pís_emné fórmc), vybraného vzorku uživatelů sluŽby v rozsahu

stanoveném kontrolním org^án"-. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění

kontľoly uskutečnily v'ľámci kontľoly rozhovory s vybranými uŽivateli služby

(s jejich souhlasem) 
'u 

úč"l". získźniěiověŕení informací o průběhu poskytování sluŽby'

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

doĺoŽit dalsĺ_dokumený, související s plněním účelu poskýnuté dotace'

5. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při qýkonu kontľolní ěinnosti ze strany poskýovatele

nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí CR'

6, Příjemce je povinen realizovatnápravná opatření, která mu byla uloženanazźlkladě prováděných

kontrol, a to v požadovaném teimínu, rozsahu a kvalitě, a infoľmovat o splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil'

čÉnek VII.
Kontľolní ustanovení

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených vělánku VI. odst' 3 aż9, 12

aŹ 15, |9 aŹ2Ż,popr.1ĺnou povinnost n"p"n8zite povahy vyplýající ze smlouvy, považuje se toto

jednání ,a porušení 
"rozpočtové 

kźtzné ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o rozpočtoqých

pravidlech úżemních .o'poetů v důsledku porušení méné ztlvażné povinnosti' Příjemce je v tomto

prĺpadc povinen provést odvod za méni zélvaŹné poľušení rozpočtové kázné ve výśi |,5 yo

pośr.ytnuĺy"h pen8žních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskyovatele.
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2. Jest|iŽe příjemce nesplní teľmín odvodu peněŽních prostředků dlečlánku VI. odst. 76, 17, 18,
považuje se toto jednání za zadrŹení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o
rozpoětových pravidlech územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 ztlkona o rozpočtových pľavidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve ýši zadrżených peněŽních prostředků do rozpoětu poskýovatele.

3. Jestliže přijemce nepľokáže způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0' ll použití peněŽních
prostředků vsouladu sělánkem VI. odst. l, 2, popř. pouŽije poskýnuté peněŹní prostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením ělánku VI. odst. l,2 smlouvy, povatují se tyto
prostředky (případně jejich část) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22
zźtkona o rozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
pľovést v souladu S ustanovením $ ŻŻ ztlkona o rozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů

. odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neopľávněně použiých peněžních prostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky poľušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet č,ísl  vedený u Komeľění banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.

5. Poľušení rozpočtové kź.zně műże bý důvodem, pro kteý nebude přijemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst. l0, 11 může bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŹet 1. dnem nás|edujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe ýpověd' byla doľuěena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. 10 a 1 1 smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě může poskýovatel pozastavit poskytování peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. l.

článek X.
Zävérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace 1

a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľuěce, kteľá tvoří přílohu č. 1
pľogramu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněŽními pľostředky řídit.

8/9



2. Smluvní stľany souhlasně prohlašují, że Żádný údaj v této smlouvě není povaŽován za obchodní

tajemství abemýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy

příslušnými ustanoveními zákona č,. 50olŻ004 Sb., správní řád, ve znéní pozďějších předpisů

a ztlkona č). 89ĺŻo1Ż Sb., občanský zákoník' ve znění pozdějších předpisů.

4. Smtouva nab;ývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena Ve ětyřech

stejnopisech,'z ni'shżjeden obdrží příjemce a tři poskýovatel' V případě, kdy je příjemcem

přispěvková organizacó zÍízęná obcí' je smlouva vyhotovena vpěti stejnopisech, znichźjeden
obdľží příjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovate|.

5. o poskytnutí peněžních prostředki a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu

5 uriunon"nĺm $ :o písm. c) nebo d) zttkona o kľajích Zastupitelswo Karlovarského kľaje

usnesením č)'ZK17l02l19 ze dne Ż8.Ż.2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis posĘĺtnuté dotace

v
Ůc,

Kartovy Vary dne .. J.... Zl 11'T 
l1.Ę. 

'. an" |,y.'? .?-94qLo (ę

poskytovatel

zÍizovatęl

příjemce

Za správnost:

oPs äutict
Pd

pĘáĺ|oýá
stlilł'7,

oĺgettsaco
ĺeeô{52
:353ĺt93269
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speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č' 1 Ve ejnopíávnĺ smlouvy o poskytnuti dotace z rozpoětu Karlovarského kraje na za'iiŠtěnĺ sociálnĺch sluŹeb V Íoce 2019, evidenční číslo KK00403/2019

7089 1079lč :

DPŚ żlutiG o ísoěvková oíoanizacePlĺlemm:

1. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

'ĺ '1.2019-
3't.12.202063UŽivatelé4,35

Úvazky
pra@vnlk v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

senio i, osoby sg
zdÍavotnim postiŽením

a chronick m
on mocněnĺm, osoby

s duševnĺm
onemocněnĺm

teÍénnĺDPS Eluti@, p.o.4291264peČovatelská sluŽba

Dslal tpocmkacc služby v nÓv.znolu na

ÍanownÓ poŁdtvky na ztaazgnl
toclálnl služby do sl! loclllnĺch tlużob

Dobr t]vánl
povÓagnl
od-doMln. hodnot

lnänĺl,láavMln. hodnotr
lnlnĺNlĐv

Územnl
p .obno3t

rcclllnl duźby

up .rněnl cllova
.kuplny

PÍlo]łtnĺ obl.tt
(dlo SPRSSI

FoÍm!
poskytovanlNazov soclllnl .lużbylđrntlílkato.Druh 3oclalnl 3lużby

lndlkĺtor 2lndlklto] í
(|.dnoth k.prcłtyl

0,00589 920,00884 880,00'ĺ 474 800'00

senio i, osoby se
zdravotnim postiŽenim

á chronick m

onemocněnĺm' osoby
s duševnĺm

onemocněnĺm

terénniDPs Žlutice, p'o.4291264pečovatelská slużba

2. .Platk ('10 %ll' 3plłtt(r (60%l
: toho mln. nr
pl.ty' mzđy.

mY Ücnl
C.lk.m

Upł. nanl cllov{
rkuplny

Prlodtnl oblast
(dlo SPRSS)

Fom!
porMovanlNaz.v roclalnĺ 3lużbyld.ntmkłoÍDruh 3oclllnl tlużDy

llelnve.tlčnl dobc. í
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