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Evidenční číslo: KK 0034812019

vEŘE JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovaľského kľaje na zajištění sociálních služeb v roce Ż019 v rámci

projektu Podpora vybraných služeb sociální pľevence (dále jen ,,smlouvď')

a

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

čtáneIĺ I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem č). 12912000 Sb., o krajích (kľajské zÍízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,'zákon o krajích"), zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdéjších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. 25012000 Sb., o ľozpoětových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o ľozpočtových pľavidleclr
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pro poskýování finančních pľostředků na zajištění
sociálních služeb v roce Ż0l9 (dále jen ,,program") a s Pľogramem pro poskýování dotací v rámci
projektu Podpora vybľaných služeb sociá|ní prevence (dále jen 

''program 
prevence" a ,,pľojekt

pľevence") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel uvedený v č|ánku III. této smlouvy a
příjemce tuto dotaci přijímá.
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článet n.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskýování služeb obecného hospodářského zájmu v ľámci
projektu pľevence (dále jen ,,pověření"), představuje společný akt, jimŹ je příjemce pověřen
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č.

Ż0lrŻl2l EU) ze dne 20. pľosince Ż0ll o použití ě1. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na státní podpoľu ve foľmě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým
podnikům pověřeným poskýováním služeb obecného hospodářského zájmu.

2. Příjemce je pověřen k poskýování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen

,,služby").

Clánek III.
Yýše dotace a její účel, doba, v níź má být dosaženo účelu

1. Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiění dotace zrozpočtu poskýovatele poskytovaná na ztkladě

pľogramu pľevencę (dále jen,,neinvestiční dotace 3") ve výši:7.518.500,- Kč (slovy:

sedmmil ionůpětsetosmnácttisícpětset koľun ěeských),
o účelově uľčęná neinvestiění dotace z rozpoětu poskytovatele poskytovaná na zák|adé

ustanovení $ 105 zákona o sociálních službách (dále jen ''neinvestiční dotace 2'') ve ýši
895 .900,- Kč (slovy : osmsetdevadesátpěttisícdevětset korun českých).

Neinvestiění dotace 3 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako ''dotace'') jsou poskyovány
formou zźilohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotacę na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je určena na financovéníběżných ýdajů souvisejících s poskytováním zák|adních druhů a
forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliqých dľuhů
sociálních služeb; jejich qýčet a chaľakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí hlavě I dit,e 2 aź 4
ztlkona o sociálních službách.

3. Úeelu dotace musí b;it dosaŽeno ve lhůtě od 1. l . Ż0l9 do 31 ' 8. 2019.

Clánek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 30

kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z úětu č,'

na bankovní účet uvedený v zźlh|avi smlouvy, v souladu se specifikací a rozpisem
výše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby dle přílohy č. l smlouvy. odeslání neinvestiění

dotace 3 ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je váztno na skutečnost přijetí části dotace

poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních věcí CR na projekt pľevence.

Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit qýši a termín výplaty neinvestiční dotace 3, v návaznosti

na změnu výše a termínů qýplat ěástí dotace poskytovaných poskytovateli Ministerstvem práce a

sociálních věcí ČR na projekt prevence' o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pľacovních dnů ode dne, kdy se poskýovate| dozví o skutęčnostech, které objektivně brání

poskýnutí neinvestiění dotace 3 příjemcivýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21

kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z íětu
ě.  na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbo|

5221089368' specifický symbol 7 1 9ó.
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Clánek V.
Závazné kvantitativní indikátoľy posĘtování služby

Ztlvazný kvantitativní indikátoľ je qýkonové měřítko služby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskýování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení ztuazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. 1 smlouvy' Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. 1 sm|ouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíŹe viz Příruěka pro Žadatele a příjemce (dále jen

,,příručka"), která tvoří přílohu ě. l programu.

článek VI.
Základní povinnosti příj emce

1. Příjemce nesmí poskynuté peněŽní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním s|užby, na kterou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivnípoużití peněŽních prostředků v souladu s účelem' na
kteý byly poskýnuty (blíŻe viz článek VI odst. 1 progľamu).

Ż. Příjemce je povinen pouŽít dotaci výhradně k úěe|u uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (ýdajů) na zajištění s|uŽby poskytované na iyemí poskýovatele nebo
pro oběany poskýovatele. PeněŽní prostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (čl. n. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhľadě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŹít na úhradu nákladů (uýdajů) specifikovaných v čl. III. odst' 4 programu. Dotaci
ne|ze pouŹít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst' 4 zákona o sociá|ních 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 poskytovatele, 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 konfęrencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovaľského kraje ,,Żivý kraj", a to viditelným umístěním loga
projektu na propagaěních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky'cz a
www.zivvkrai.cz Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doloŽit v rámci Zźryěreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam. fotogľafie, mateľiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele' pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech
(pravidla pľo užití loga poskytovatele viz www'kr-karlovarsk-y.cz odkaz Karlovaľský kraj -
Poskýování symbolů a zźŠtit) a loga projektu ,,Żivy krai* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen dodržovat pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identitu
operačního programu Zaměstnanost definovaná v obecné části pľavidel pro žadatele a příjemce v
rámci opeľačního programu Zaměstnanost (www.esfcr.c/file/9002). Příjemce je zejména povinen
umístit v místě poskytování služby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu
prevence. Příjemce umístí plakát na místě snadno viditelném pro veřejnost (např' vstupní prostory
budovy), a to po dobu finanění podpory služby v rámci projektu pľęvence. Příjemce je povinen
informovat na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagačních, infoľmaěních
materiálech, pokud je vydává ke sluŽbě, o financování sluŽby v rámci projektu prevence. Příjemce
je povinen informovat o financování sluŽby v rámci projektu pľevence v případě pořádání akcí
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souvisejících se službou. Publicitu projektu pľevence je příjemce povinen doložit v ľámci
Zźxěreč,né zprávy o poskytování sociální služby (např. fotografie, mateľiály apod.).

6. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zá|emce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních sluŽeb jsou ke stažení 'na webových stránkách www.kr-
Lorl^.,o""L., a- / Ä a+- 

^ ^ 
/Q+.^^L,, /dotaceEtJ/OP-l ) -) ll n

7. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č' 563/l99l Sb., o űčetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zźtkona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnicwí v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkĺétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a v'ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či ana|ytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiční dotací 3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky)' které musí bý přijemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou śluŽbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociá|ních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendźlřní rok souvisejících ýhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveťl, aby byl nazák|adě odděleně vedené účetní evidence schopen vyč|enit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2' Każdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen pľůkazným úěetním záznamem.

8. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestiění dotace 2, a na účetních záznamech uvést výši
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2.

9. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č. 3 programu. Přijemce 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 elektľonické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je opľávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní pľostředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a
kvalitativních indikátoľů je příjemce povinen vykźnat v Zźxěreč,né zprétvě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěreěná zpráva"). Yykázané hodnoty indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

10. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskýovatele
v souladu s aktuálními verzemi dokumentů opeľaěního pľogramu Zaměstnanost
(www.esfcľ.czldokumenĘv-opz), především v souladu s aktuální verzí obecné části pravidel pľo
žadate|e a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost esfcr.czJťl a
v souladu s aktuální verzí Pokynů pľo evidenci podpory poskýnuté úěastníkům projektů
(www.esfcr.czffilel9882). Příjemce je povinen poskýnout odboru sociálních věcí KĘského úřadu
Kaľlovaľského kraje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboru řízení pľojektů Krajského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen ,,odbor řízení projektů") součinnost při sledování a vykazování
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indikátorů. Vľámci pľojektu prevence jsou sledovány avykazovány indikátory 6 00 00 Celkový
počet łičastníkű, 6 70 l0 Yyużívétní podpořených osob a 6 70 0l Kapacita podpořených služeb.
Příjemce je povinen předložit odboru řízení projektů v termínech do 10. 4.}Olg,do l0' 7'ŻOl9 a
do 30. 9. 2019 monitoľovací list podpořené osoby vyplněný za każdého uŽivatele nově
podpořeného z projektu prevence ve sledovaném období, tj. v prvním čtvľtletí roku 2019, ve
druhém ětvľtletí roku 2019 a za období červenec _ srpen ľoku 2019. Příjemce je dále povinen
předložit odboru řízení pľojektů ve výše uvedených termínech monitoľovací list podpořené osoby
vyplněný zakażdého uživatele, u kterého by|a ve sledovaném období podpoľa v rámci projektu
pľevence ukončena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhrnně na jednom
foľmuláři ve stľuktuře pożadovaných dat, kteľá vyplývají z formuláře zveřejněného na weboqých
stľánkách https://www.esfcr.c/monitorovani-podporenych-osob-opz. Monitorovací list podpořené
osoby předkládá příjemce v písemné podobě, podepsaný zástupcem statutárního oľgánu, popř' jím
pověřenou osobou a zároveň v elektronické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx. Upřesňující
informace ke sledování avykazování indikátorů budou příjemci průběžně poskytovány ze strany
odboru řízení projektů.

11. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakoŽto zpracovatele' ke zpracování osobních ridajů věetně
zvláštní kategorie osobních údajů (dálejen,,osobní údaje") osob podpořených v projektu prevence
za úěelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu,
které byly na realizaci pľojektu prevence poskytnuý z opeľačního pľogľamu Zaměstnanost.
Příjemce je opľávněn zpracovźtvat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v obecné
ěásti pľavidel pro Źadate|e a příjemce vrámci opeľačního pľogľamu Zaměstnanost. osobní údaje
je přijemce oprávněn zpracovźtvatvýhľadně v souvislostis realizací projektu pľevence. Příjemce je
povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 20161679 ze dne Ż7. dubna 2016, o ochraně Ęzických osob v souvislosti se zpľacováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es a v souladu
sbodem 18.1.3.3 Nakládání sosobními údaji úěastníků projektu obecné ěásti pravidel pľo
žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost.

12. Přijemce je povinen předložit odboru sociálních věcí průběŽnou zpľávu o poskytování služby za l.
pololetí Ż0l9 (dá|e jen ,,pľůběžná zprtlva") na formuláři uvedeném v příIoze č. 3 programu, a to
vtermínu do l0. 7. Ż0l9. PrůběŽná zprttva se zpracovává za kaŽdou službu rvlášť. Způsob
předložení průběŽné zprávy je stanoven ve vyhlášení pľogramu na rok 20 l 9.

13. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí závěreěnou zprávu na formuláři uvedeném
v příloze č. 3 programu' a to nejpozději do 30. 9. 2019. V případě, kdy dojde k ukončení
poskytování služby na zź.kladě rozhodnutí o zľušení registrace služby' případně k ukončení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu do l5 pľacovních dnů
od ukončení poskytování služby, případně od ukončení smlouvy. Závěreěnázpráva se zpracovává
zakażdou službu zvlášť. Způsob předložení závěrečné zprźlvyje stanoven ve vyhlášení programu
na rok Ż0l9. v případě' że závěreěná zpráva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wTie odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveň
elektronicky k odstranění nedostatků zźtvéreěné zprźlvy ve lhůtě stanovené v elektronické ýzvě'

14. Součástí závěreč,né zprźlvy je finanění vypořádání neinvestiění dotacę 3 a neinvestiění dotace 2
poskytnuqých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přeh|ed o skutečných
nákladęch a ýnosech vĺahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
3 a neinvestiční dotace 2.

15. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů, kteľé vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé služby, na kterou byla poskýnuta
dotace, popř. na vyŽádání předloŽit kopii daňovéhopŕiznání, včetně kopií účetních výkazů, kteľé
tvoří povinné přílohy účetní závěrky, vč. přílohy úěetní zźnérky.
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ló. Příjemce je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva práce a
sociá|ních věcí ČR poskýnout písemně ve |hůtě určené odboľem sociálních věcí nebo
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či další dokumený
související s poskytovanou službou.

17. Přijemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajích o příjemci:

o v názvu přijemce,
o IČo,
o v označení sídla'
o v údaji o tom, zda je přijemce plátce DPH,
o ve s|oŽení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

o změny v ľozhodnutí o registľaci sluŽby,
o ukončení poskytování sluŽby na základě rozhodnutí o zľušení registrace služby,
o ztnik poskýovatele sluŽby,
a to nejpozději do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Přijemce je povinen do|ožit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a polze v pŕípadě, że
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne' kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

18. Příjemce je povinen vykázat v rámci závéreéné zprávy údaje o přidělených zdľojích financování
sluŽby z veřejných zdrojů' Přílohou závěreěné zpľávy jsou kopie právních aktů, nazźtkladě kteých
byla finanční podpora přidělena (rozhodnutí, smlouva či jiný právní akt).

19. Nevyčerpané peněŽní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zéněreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprálvy), a
to následovně:
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 3 na účet č ' s úěeloým znakem,

variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkľétní služby v souladu se specifikací
a rozpisem ýše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé sluŽby dle přílohy č. 1 smlouvy,

. nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace 2 na űéet č) vaľiabilní symbol
5Ż21089368' specifický symbol 7 1 96'

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4b programu.

20. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskyovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. 19 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4b programu.

21. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich část poskytovate|i
v případě nadměrného vyrovnání. Zanadmérné vyrovnání se považuje:

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

o výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaŽenými výnosy 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 termínu vľácení poskynuých peněžních prostředků ěi
jejich části blíže viz příľuěka, kteľá tvoří přílohu č. l programu.
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22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumený a úěetní ztvnamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněŽních prostředků na poskýování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskýnuý. Přijemce je povinen uchovávat po dobu l0 let veškeré dokumenty
související s rea|izací projektu prevence' tato povinnost se neýká dokumentů předaných
příjemcem poskýovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskytovateli na
základě požadavku stanoveného právn ím předp i sem.

23. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznátmit poskýovateli
do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zźnik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutiĺrního oľgánu příjemce.

24. 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 pľovede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. |3 a 14 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hradit náklady,' které up|atňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
ktený je uveden v záh|aví smlouvy. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu, než z účtu příjemce,
kteý je uveden v záh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet'
ze kterého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními úěty.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem é' 320/2001 sb,
o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontľolní řád), ve
znéní pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodľžení
podmínek, za nichž' byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze sm|ouvy, a
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skoněení úěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontľolu ěerpání a vyużití dotace, kontrolu průběhu
poskýování sluŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontľo|ním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a záznamű o poskytované
sluŽbě' popř. vstupovat do prostoľ' kde je služba posĘtována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. 1 tohoto ělánku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontľoly. Přijemce je povinen předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŽádéní k nahlédnutí veškeré účetní zźnnamy vztahujici Se k sluŽbě a umožnit
i kontrolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznamű, které nemají přímý vztahkpředmětu smlouvy (např. vpřípadě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních úěetních
ztĺznamű, vč. podkl adů.

3. Poskýovatel je opľávněn v rámcikontroly dodľŽování podmínek, zanichŽ. byla dotace poskýnuta,
kontľoly rozsahu a průběhu poskýování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů ýkajících se poskytování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
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indikátoľů, dokumentaci pľokazující průběh poskytování sluŽby uŽivatelům sluŽby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální sluŽby
(pokud jsou uzavírány v písemné formě), vybraného vzorku uŽivatelů služby v rozsahu
stanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k provádění
kontľoly uskuteěnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uŽivateli služby
(s jejich souhlasem) za úěelem získání čiověření informací o průběhu poskytování sluŽby.

4. Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskytnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenĘ, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

5. Přijemce je povinen za űćelem ověření plnění povinností vypl;ývajících ze smlouvy vytvořit
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci pľojektu prevence' poskynout
oprávněným osobám veškeré doklady vźźící se k ľealizaci projektu prevence' umoŽnit průběžnou
kontrolu skutečného stavu realizace projektu prevence v místě jeho realizace a poskýnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobamijsou
poskýovatel, územní finanční oľgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr' případně další oľgány
oprávněné k ýkonu kontroly.

6. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření' která mu byla uloženanazźlkladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

Clánek VIII.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aź.12,15
aŽ 78,ŻŻ aŹŻ5, popř' jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za poľušení rozpočtové kázné ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźkona o rozpočtových
pravidlech územních rozpoětů v důsledku porušení méně zźtvaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně závażné poľušení rozpočtové kázně ve výśi l,5 %
poskytnuých peněžních pľostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku Vt. odst' 19, Ż0,27,
povaŽuje se toto jednání za zadtŽení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o
ľozpočtoqých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v sou|adu s ustanovęním $ 22 ztlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů odvod za
porušení ľozpočtové kázněvevýši zadrżených peněžních prostředků do rozpočtu pôskytovatele.

3. Jestliže příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst. 13, 14 pouŽití peněŽních
prostředků v souladu s článkem VI. odst. l, Ż, popŕ. použije poskýnuté peněŽní prostředky
(případně jejich ěást) vrozpoľu sustanovením ělánku VI. odst. 1,2 smlouvy' považují se tyto
prostředky (případně jejich č,ást) za pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22
ztlkona o rozpočtoqých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 2Ż zákona o rozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů
odvod za poľušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použiých peněžních prostředků do
ľozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č,ís| vedený u Komerční banky, a.s.,
poboěka Karlovy Vary.
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5. Porušení rozpočtové kt'zně műże bý důvodem' pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskýování
služeb obecného hospodářského zäjmu v dalším období.

6. Nepľovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI. odst' 13, 14 můŽe bý
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

článek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu |ze zrušit na zák|adě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŽet l. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, te výpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 13 a 14 smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy'

4. Ve výpovědní |hůtě může poskýovatel pozastavit poskýování peněžních prostředků z dotace dle
ělánku IV. odst. l.

ClánekX.
Zá"vérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí' čeľpání, kontrolu a ťrnanční vypořádání dotace jsou dále
stanoveny v progľamu a v příľuěce, která tvoří přílohu č. l programu' v progľamu prevence, popř.
v dalších dokumentech výše uvedených v textu smlouvy. Týo dokumenty jsou pro příjemce
zźtvazné, včetně jejich případných dodatků či aktualizací. Dokumený poskýovatele jsou
zveřejněny na webových stránkách www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-
socialni/soc-prispevky.aspx. Příjemce prohlašuje, że se seznámil s dokumenty poskýovatele a

bude se jimi při hospodaření s poskytnuými peněžními pľostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje,
že se seznámil s dokumenty operačního programu Zaměstnanost, kterymijsou upravena pravidla
pro żadatele a příjemce (www.esfcr.c/pľavidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a postup pro
monitorování podpořených osob (www'esfcr.c/monitorovani-podporenych-osob-opz), a bude se

těmito dokumenty přihospodaření s poskýnuými peněžními prostředky řídit.

Ż. Smluvní strany souhlasně prohlašují, te žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů
a zźlkona č,. 89lŻ0lŻ Sb., oběanský zétkonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registľu smluv
na zák|adé zákona č). 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti sĘnopisech ' znichż jeden obdrží příjemce a čtyři poskytovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registľu smluv na základě zákonač.'34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů provede poskytovatel, oznámení o
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uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky uvedené
v ztthlaví smlouvy.

6, o poskytnutí peněŽních prostředkü a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zákona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ě. ZK
18102119 ze dne 28.2.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Lq ą. u.ý
Kaľlovy Vary dne [? ,'łrdne

120 00

poskýovatel

- od občanovi' o.p.s.
309/BíL

^'rŤu
2

lČo:6
S Tet.tfu: 224 2S.t 610, 224 2SS B1g

l

10/10

Za správnost:



Evropská unie
Evropsk sociá[nĺ ťond
operační program zaměstnanost lť*ouorrolłsKÝt--

I xnł
Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

evidenčnĺ čĺslo KK 00348/2019

í ' Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

61383783

RŕmlrsÔd klEnf2 k občenovi Ô o Ś

tt
Isociálnirehabilitace- lambulantnl

1o742o8|metodou podporowného l'- -*-l;ě.i;#-i-š'i_Ĺ 
ě |terénnltt

sociálnĺ rehabilitace

rl zky
pacovnlk v
p imé péči

osoby se zdmvotnlm I I

ľ*ľ:ffi" l;::|I;iľ"''''' |raĺovarsrÝlra,
onemocněnlm l I

rd 1.1 1.2016
Co 31.8.2019u.ul"r"",",n

podpoE samostatného
bydIenĺ

tt
...ruor|31317""mostatného |,",.nn,II

użiwtelé.,,l
()vazky

pracovnlkť] v
pilmé péči

osoby se zdmvotnim I I

postiżenim a |osoby s mentálnlm lxaĺovarstÝ trai
chronick m |postiżenlm lonemocněnim l l

od 1.11.2016
do 3'ĺ'8.2019

31

zaměstnáváni v sokoloVě
metodou podpoÍovaného
sociálni rehabilitace

1074208sociálnĺ rehabilitace

osoby se zdravotnĺm
postiżenim a
chronick m
onemocněnim

ambulantnl,
terénni

169000,-

lz aos ooo,-
lvs szz'tzszłs4 ss zĺss
lz tono

lssx eu z łĺz ooo'- Úz '13013

| 
ĺooĺ sn 284 360'- ÚZ 13013

150/6 
KK 142180,- UZ 7434

osoby s mentá|nim
postiżenĺm

podpora samostatného
bydlenl

osoby se zdravotnim
postiŽenĺm a
chronick m
onemocněnim

terénnl
podpora samostatného
bydlenl

3388509 726900,-

4 674 900,-
vs 5221257437 SS 7196
z toho:
85% EU 3 973 665'_ Úz 13013
10% sR 467 490,- Úz13013
50Á KK 233745,- Úz 7437

osoby s mentálnĺm
postiżenĺm

I
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