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Evidenční číslo: KK0037 8l20I9

VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
o poskýnutí dotace z ĺozpoćtu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních služeb v roce Ż019 (dtúe

jen,,smlouva")

Sm|ouva se uzav írá mezĹ.
Karlovarský kľaj
Sídlo: Ztnodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7O89ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
Bankovní spojení:
Císlo úětu: 
(dále j en',posk5rtovatel")

a

Rýmus _ od klienta k oběanovi, o.p.s
SídIo:
datová schránkďemail:
IČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Londýnská 309/8l,120 00 PrahaŻ
mkxcc4t
6r383783
obecně prospěšná spoleěnost
Městský soud v Praze,o 1467
Mgr. Pavla Baxová, ředitelka

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem ě.129lŻ000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o kľajích"), zákonem ě. l08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,' 250lŻ000 Sb., o ľozpočtových pravidlech
územních ľozpočtů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zttkon o rozpočtoqých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pro poskýování finaněních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce Ż0l9 (dále jen ,,program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Pověření

1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,'pověření"), představuje spoleěný akt, jimżje příjemce pověřen poskytováním sluŽeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (ě. Ż0lŻl2l EU) ze dne
20. prosince 20l1 o použití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podpoľu
ve formě vyrovnávací platby za ztĺvazek veřejné služby udělené určiým podnikům pověřeným
poskytováním sluŽeb obecného hospodářského záj mu.
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2 Příjemce je pověřen k poskytování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. 1 k pověření (dále jen
,,sluŽby").

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

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní pľostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiění dotace z rozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,'neinvestiění dotace 1") ve výši: 3 289 400,00 Kě (slovy: tři
miliony dvě stě osmdesát devět tisíc čĘři sta koľun českých),

o účelově uľčená neinvęstiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen 

',neinvestiění dotace Ż") ve výši: 375 900,00 Kě (slovy tři sta
sedmdesát pět tisíc devět set korun ěeských).

Neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je uľěena na financování běŽných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich rýčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I dí|e Ż až. 4
zákona o sociálních službách.

3. Učelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od l .9.2019 do 31.IŻ.Ż019

Clánek IV.
Způsob posĘtnutÍ dotace

1. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č) na bankovní účet uvedený v záhlavi
smlouvy, pod účeloqým znakem l3 305, variabilní symbol 52Ż1089368' specifický symbol 7l96,
a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve qýši 60 % poskýnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovate|i zkapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕenismlouvy,

o Ż. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na rok 20|9 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vźzáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministersfuem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních sluŽbách nazźĺľĺladě
rozhodnutí o poskytnutí dotacę z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní
úěet poskyovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit r"ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozyí o skuteěnostech, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

2. Penéżní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou přijemci poskýnuĘ jednoľázově
do 2l kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűćtu
č na bankovní účet uvedený v zéthlaví smlouvy' variabilní symbol
5221089368, specifický symbol 7 l 96.
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3. PęněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovate|e. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky na účet příjemce bez zbytećného odkladu.

článek V.
Záv azné kva ntitativní indikáto ry posĘtování sl užby

Záxazný kvantitativní indikátor je v'ýkonové měřítko sluŽby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zttvazných kvantitativních indikátoľů včetně
stanovené minimální hodnoý 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 vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání blíŽe viz Příľuěka pľo žadatele a příjemce (dále jen

,,příruěkď'), kteľá ĺoří přílohu č. l pľogramu.

Clánek VI.
Základní povĺn nosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskýnuté peněŽní pľostředky poskýnout jiným právnickým nebo frzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskýováním služby, na kterou byly poskýnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití peněžních prostředků v souladu s účelem' na
kteý byly poskytnuĘ (blíŹe viz článek VI odst. l pľogramu).

2. Příjemce je povinen pouŽít dotaci v,ýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy
a pouze na lihradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na území poskyovatele nebo
pro občany poskýovatele. PeněŽní prostředky z dotace lze čerpat pouze na náklady (vydaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľé se dotace poskytuje (čl. uI. odst. 3 sm|ouvy),
pokud došlo k jejich rihľadě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze poużít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 pľogramu. Dotaci
nelze pouŽít na zajištění fakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

3. Příjemce je povinen zajistit poskytování s|uŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdržel dotaci od poskytovatele, a
to na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, informaěních materiálech,
pokud je vydává kę sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Kaľlovarského kraje ,,Żivý kraj*' a to viditelným umístěním loga
pľojektu na pľopagačních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideoztvnam, fotografie, materiály apod.)' Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních materiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Kaľlovarský kaj -
Poskytování symbolů azáśtit) a loga pľojektu ,,Živy l<rai* (viz www.zivykraj.cz).

5. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľty
sociálních sluŽeb jsou ke staŽení na webových stránkách www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotace E U/O P- I ids-zdroje/l P_kpss. aspx.
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6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem é. 563/1991 Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o ťrčetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy' Příjemce je povinen vést v ličetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů průkazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např' dle
zakźzkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou' nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související
s poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), kteľé musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou službou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakt.zkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(v,ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveň, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši
ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění 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 zjištbvat veškeré potřeby uživatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve stľuktuře 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 vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na které jsou poskyovány
peněŽní prostředky, popř. i po jeho ukoněení. Souhrnné konečné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Záv&eěné zprttvé o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závěreěná zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí byt prokazatelné a
ověřitelné kontrolou.

9. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za l . pololetí 2019 (dále jen
,,průběžná zpráva") na formuláři uvedęném v příloze č. 3 programu, a to v teľmínu do l0. 7 . 2019.
Průběžná zprtxa se zpracovává zakażdou službu n|źśť. Způsob předložení pľůběžné zprávy je
stanoven ve vyhlášení progľamu na rok 20l9.

10. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí zźlvéreč,nou zprávu na foľmuláři uvedeném
vpÍíloze č. 3 pľogramu' a to nejpozději do 15' 2.2020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na základě rozhodnutí o zrušení ľegistrace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX.' je příjemce povinen předložit závěreěnou zprźtvu do l5 pracovních dnů
od ukoněení poskyování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Zźtvěľeč,ná,zprźlva se zpracovává
za kaŽdou sluŽbu ntláśť. Způsob předložení závéreéné zprávy je stanoven ve vyhlášení programu
na rok Ż019. v případě, Že závéreč,ná zprźxa bude neúplná' údaje v ní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné' wzve odbor sociálních věcí přijemce telefonicky a zároveťl
elektronicky k odstľanění nedostatků závéreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické výmě.
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11. Souěástí závéreěné zprźtvy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vaahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace

l a neinvestiění dotace 2.

12. Příjemce je povinen na žádost odboru sociálních věcí před|ožit přehled celkových nákladů a
výnosů, kteľé vznikly v souvislosti S poskytováním jednotlivé sociální sluŽby, na kteľou byla
poskytnuta dotace, popř. na vyżádání předložit kopii daňového přiznání, věetně kopií účetních

výkazű, které tvoří povinné přílohy úěetní zttvěrky, a vě. přílohy úěetní ztuérky'

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

sociálních věcí ČR poskýnout písemně ve lhůtě uľčené odboľem sociálních věcí nebo

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR požadované doplňující informace ěi další dokumenty

souvisej ící s poskytovanou službou.

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

o v názvu příjemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
o ve složení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

. Změny v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukoněení poskytování sluŽby nazálkladé 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. odbor sociálních věcí ohlášené zmény eviduje a pouze v případě, že

změnu nelze akceptovat, písemně o této skuteěnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení zmény doručeno, včetně uvedení důvodu.

15. Příjemce je povinen vykázat v rámci závéreěné zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou závéreč,né zprávy jsou kopie právních aktů, nazttkladé kteých
byla finanční podpora přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný pľávní akt).

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽęní zźlvéreéné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky musí byt připsány na účet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěrečné zpľźxy), a

to následovně:
. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace l na účet č, , účelov'ý znak l3 305,

variabilní symbol 5Ż21089368, speciťrcký symbol 719ó,
o nevyěerpanou část neinvestiční dotace Ż na úěet č  variabilní

symbol 5221089368' specifický symbol 7 1 96.

Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovate|e uvedeného v zźlhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
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17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. 16 smlouvy' jestliže odpadne úěel, na kterylsoupeněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se přijemce o této skuteěnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboiu-sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.

18. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání. Za nadměrné vyrovnání se považuje:

o nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze č. l smlouvy, tzn.' nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indiŔátorů
uvedené v příloze ě. 1 smlouvy,

' výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a śmlouvou pó
odeětení přiměřeného zisku.

K nadměrnému vyľovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních pľostředků či
jejich části blíŽe viz příručka, kteľá tvoří přílohu č. l pľogramu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé dokumený a účetní záznamy související
s poskýováním sluŽby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněžních prostředků ná poskytovánĺ
služby po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku, na kteý býly ieněžní
prostředky poskýnuty.

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách' kteľé by mohly při
vymáhání zadrźených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pózici veŕltäle
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosfi, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu
statutáľního oľgánu příjemce.

21. Přijemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukončení smlouvy' V případB
zľušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskýnuté dótace
obdobně dle odst. l0 a l 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

22. Pŕíjemce je povinen hradit náklady,' které uplatňuje z dotace, polze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záh|aví smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu, než z tlětupr1"*"",
kteý je uveden v zélhlaví smlouvy, je přípustná pouze V případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace ěijejich část bezhotovostně přôvedeny na bankovní účet'
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povineň doloŽii převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními úěý.

článek rflI.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255/20l2 sb., o kontrole (kontľolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývájících ze smlouYY, 4
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

Ż. Přijemce je povinen v průběhu poskytování sluŽby i po skončení riěinnosti smlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání a vyużití dotace, kontrolu p.,iucľ'u
poskytování sluŽby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
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zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nahlédnout do ričetní evidence a záznamű o poskýované

sluŽbě, popř. vstupouut ao prost;r' kde je sluŽba poskytována. Příjemce je povinen umoŽnit výkon

kontroiý d'le odst. 1 tohoto ělánku, poškytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným

t p.ouíacnĺ kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním. orgánům poskýovatele kdykoliv

nu vyźádání t nałrteonutí vóškeré účeiní ztlznamy vztahující se k službě a umožnit

i kontľolu souvisejících skutečností (dále jen ,,podklady';) 1strpět 
i předloŽení veškeých úěetních

záznamil, které nemají přímý vztah k preamJfu smlouvy (např' v případě nepřímých spoleěných

nákladů); v odůvodnělny"ľ' piĺpua"ch umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních úěetních

záznamü, vč. podkladů.

3. Poskýovatelje oprávněn v ľámci kontroly dodržování podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta'

kontroly .orrahu'u průběhu poskytováni sluŽby poŽađovat předloŹení další evidence a dokladů,

dokumentů ýkajícíóh ,. pośtytouání sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních

indikátoľů, dokumentaci prokazující průběh poskytování služby uŽivatelům sluŽby)' Příjemce je

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

individuální pláný, i:Íu,nu^y o průběhu poskytování slu.żby, smlouvy o poskýnutí sociální služby

(pokud jsou uiivĺrany v písemné fórmci, vybraného vzorku uŽivatelů služby v rozsahu

stanoveném kontľolním o.g^án.Ín' Příjemce souhlasí s tím, aby osoby oprávněné k pľovádění

kontroly u.Lut"ůnĺry v"rámci liontro1y rozhovory s vybranými uŽivateli sluŽby

(s jejicň souhlasem) ,áirć,"|"^získání ěi ověŕení infoľmací o pľůběhu posĘrtování služby'

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

doĺoŽit dálsĺ_dot<umený, související s plněním účelu poskynuté dotace'

5. Příjemce je povinen poskýnout souěinnosĘři qýkonu kontrolní ěinnosti ze stľany poskýovatele

nebo Ministerstva práce a sociálních věcí CR'

6. Příjemce je povinen ľealizovat nápravná opatření, kt9rá'1u byla uloŽen a na ztlk]taďě prováděných

kontrol, a to v požadovaném teľ_mínu, rózsahu a kvalitě, a informovat o Splnění nápravných

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil'

článek VItr.
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včlánku VI' odst' 3 aż9' |2

aŹ 15, 19 aŹŻŻ,popĺ.1inou povinnost n"p"n8zlto povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto

jednání za poľušení 
"rozpočtové kázné ve smýslu uitanovení $ ŻŻ zákona o rozpočtových

pravidlech územních .o'poětů v důsledku poľušení méné zttvaźné povinnosti. Příjemce je v tomto

případě povinen provést odvod ,a mén| závaźné porušení rozpočtové kázně ve výśi l,5 %o

pośtytnuty"h penlzních prostředků dle smlouvy do ľozpočtu poskýovatele.

Ż. Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI' odst' l6, 17, l8'

považuje se toto jednanĺ za zaďrżeni p.něžní"h pľostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona o

rozpoětových pľävidlech územních rozpoětů. 
'ľří.1"n'." je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za

porušení rozpoětové kázněvevýši zadrženýcń peněŽnícľlprostředků do rozpoětu poskýovatele'

3. Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným včlánku Vt' odst' l0, 11 použití peněžních

pľostředků v souladu sčlánkém VI. odst. l, 2, popř. použije poskýnuté peněžní pľostředky

ipřípadně jejich ěást) v ľozpoľu s ustanovením článku VI. odst. l, 2 smlouvy, povaŽují se Ęĺto

pľostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22

zákona o .o'poe'o'y"ň pravidĺech územnícń ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen

provést v souiadu s ustańovením $ 22 zźlkona o ľozpočtouých pravidlech územních rozpoětů
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odvod za porušení rozpoětové kázně ve výši neoprávněně pouŽiých peněŽních pľostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na úěet čísl vedený u Komerční banky, a.s.,
poboěka Kaľlovy Vary.

5. Porušení ľozpočtové kázně műże bý důvodem' pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s ělánkem VI' odst. l0, l l může b;ýt
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalším kalendářním ľoce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazźlkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně dle článku VI' odst. 10 a l l smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě műże poskýovatel pozastavit
z neinvestiční dotace l dle článku IV. odst. l.

poskytování peněŽních pľostředkri

Clánek X.
Zá"ľérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, č,erpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce, která tvoří přílohu ě' l
programu. Týo dokumený jsou pľo přijemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příruěky) a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http://www.kr-

.czJ Příjemce
s poskytnuýmipľohlašuje, Že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření

peněžními prostředky řídit'

2, Smluvní strany souhlasně prohlašují' že Žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsaŽených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obęcně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 50012004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisĺ
azźlkonač).891201Ż Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
na základě zákona č,. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ričinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znéní pozdějších
předpisů a je vyhotovena Ve ěýřech stejnopisech , z nichż jeden obdrží příjemce a tři poikytovatel'
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V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je smlouva vyhotovena v pěti
stejnopisech,znichŹ jeden obdrŽí přijemce, třiposkytovatelajeden zŕizovatel'

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistľu smluv na základě ztlkona č).340l20l5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu
smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schľánky/na e-mai|
uvedený v záhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněžních pľostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zźtkona o kľajích Zastupitelswo Karlovarského kraje
usnesením č,. ZK |7l02ll9 ze dneŻ8.Ż.Ż019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne
4ą.q' Zoę ťl^ ! l0 ĺ?lnb/- on"

poskýovatel

- od
,

Z-*4, llo;oĺ
Tol./fą(ls

Đ.'Ę.

äŻł abl a1ą,ał'{ r55 31 o

Za správnost:
ŠĄlťĺnkovĺi Eli,(k,,

... .łlat...

9/9

Podpis:





Specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha ě. 'ĺ Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kĄe na zajištěnísociálních slużeb V roce 2019, evidenční ěíslo KK00378/2019

61 363783tČo:
Rvtmus - od klienta k obćanovi. o'p's'P llem.:

1. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1 .9.2019 -
31.12.202032Użivatelé14,5

Úvazky
pra@vníkťl v
p ímé péÖi

Karlovarsk kraj
osoby s mentálnĺm

postiż9nĺm

osoby se zdravotnĺm
postiżením a
chronick m

onemocnéním

terénnĺPodpora samostatného
bydloní3388s09

podpoÍa samostatného
bydlení

1.9 20'19 -
31j2.202041Uźivatelé6,57

Úvaky
pra@vníkť] v
p ímé péči

Karlovarsk kraj
osoby s mentálnĺm

postiżením

osoby se zdravotním
postiŹgnĺm a
chronick m

onamocnénim

ambulantní'
terénní

Agentura pÍo sociální
habilitaci Rytmus Sokolov1074208sociálnĺ rehabilita

D.lšĺ 3psclÍikacc .luŽby v
návazno3li na gt'novon

poż.drvky n. z!Ĺzenĺ tociálnl
sluźby do sltě Eoclálnĺch

.lużcb

Dobr trvlnĺ
povt cnĺ
od-dollln. hodnot

l łnĺNá2.YMln. hodnot!
olněnlNĺzov

Úzcmnl
p aobnost

.oclalnl 3lužby

up r8n nĺcĺlova
.kuplny

Pílo.itnl obla't
(dle SPRSS)

Forĺnr
posk!/továnlNázgv soclálnĺ alužbyldontifikłtorDruh toclálnĺ glużby

lndlk toÍ 2lndlkátoÍ í
(ladnotl(a k pacity)

300 000,007E7 600,001 181 400,001 969 000,00osoby s mentálním
postiŽenĺm

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

ongmocnéním

teránníPodpora samostatn ho
bydlsnĺ3388509

podpora samostatného
bydlenĺ

75 900,00528 160,00792240,OOI 320 400,00osoby s mgntálním
postiżenĺm

osoby se zdravotním
postiżenĺm a
chÍonick m

onemocnénĺm

ambulantní
terénní

AgentuÍa pro sociální
habilitaci Rytmus Sokolov1074208sociálnĺ rehabilita

a sPlátk (40 %lĺ..plátk! (60%'
z toho min. na

Platy' Ínzdy r
nav tanl

Cclkcm

Up eenlnl cĺlov
skuplny

PÍloí{tnĺ oblast
(dlr SPRSS)

Forĺna
poskytovlnĺNázcv sociálnl rlužbyldontlíkátorDruh coclálnĺ rlužby

NolnvÚtlčnl dotaco ĺ

J
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