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(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

KaľlovarsĘ kľaj

Adresa sídla:
Identifikačníčíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Datová schľánka:
Administrující odbor:

Zépodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
70891 168

- Dvory

c27089t168
Mgľ' Petr Kubis, náměstek hejtmanky

odbor sociálních věcí

(dále jen,,poskýovatel")
a

Tyfloservĺs, o. P. S.
Sídlo:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
Pľávní forma:

Krakovská 1695/2l,110 00 Pľaha
2620048r
CZ26Ż0048I
obecně prospěšná spoleěnost

Zastoupený:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Bankovní spojení:

Městský soud v Praze,

o

186

Číslobankovního úětu:
E-mail:

Není plátce DPH.

(dále jen ,'přtjemce")
(spoleěně jako ,,smluvní stľany")

1.

V

čHnek I.
obecné ustanovení

souladu se zákony č,. 12912000 Sb.' o krajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějšíchpředpisů,
č,.25012000 Sb.' orozpoětových pravidlech územníchľozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR.'; a č. 108/200óSb., o sociálních službách, ve zněnipozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o sociálních službách") a v souladu s Programem pľo poskýování dotací zrozpoětu

Karlovaľskéhokľaje na zajištění spoluťtnancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální
působností(dále jen ,,dotaění progľam") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na ričel uvedený
v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

1.

čHneľII.
její
Výše dotace'
účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním ľoce, ve výši
a na úěel podle údajůuvedených v odstavci 2 tohoto článku.

Ż. Úaaie

o dotaci:

Kč (Slovy: šedesáttřitisícřista
Dotace se poskýuje v kalendářním roce 2019 ve \.ýši 63.300,_
s posĘłovánímzákladních
korun česĘch) na úěel: financ oväĺibéżnýchvýdajů souvisejících
základními ěinnostmi u jednotlĘch druhů
druhů a foľem sociálních služeb v rozsahu
'ĺ*ou"ne.
třetí hlavě l di1'e 2 až' 4
sociálních služeb; jejich qýěet a charakteristiky jsou uvedeny v ěásti
zátkona o sociálních službách.
Dotace se poskytuje
Úěelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od 01.01.2019 do 31.I2.Ż0I9'
sociální
(identifikátor
na zajištění spoluŕlnancování sociální služby sociální ľehabilitace
1994455002'
služby isoĺo+zý.Platba dotace bude opatřena vaľiabilním symbolem
článeľIlI.

1.

Způsob posĘtnutí dotace
od uzavření smlouvy,
poukázáná
příjemci
3.anoia'ouc ao 10 pracovních dnů
Dotace bude
v smlouvě' Platba
výše
pií;".". uvedený
a to formou bezhátovostního převođu na bankovní úěet
budeopatřenavariabilnímsymbolemuvedenýmvodstavci2ěl'II.

2.

Dotace je poskýována formou zźiohy s povinností následného vytrětování'

1.

Zá,Jľi|adní povinnosti příjemce
ä ňodnocení Źádosti, poskýnutí a finanění
Příjemce je povinen řídit se Pľavidly pľo příjem_
^L'ä;e
pľogľamu_uv_edeného v odst' 1 ěl' L
dotaěního
dotace zrozpoětuKarlovaľsťéľ'o

článek ĺV.

vypořádání

ze dne 25' 3' 2019,
schválenými Radou Karlovarského kĺaje usnes-ením čísloRK 287/03119
zveřejněňými na úřednídesce poskýovatele a touto smlouvou.
poskytování sociální služby na'űzemi poskýovatele nebo pro oběany
poskýovatele v následujícím rozsahu:
ivazky pracovníkri v přímépéči- minimální hodnota plnění 1'7

Ż. Příjemce se zavazlfiezajistit

.
o

3.

poěet uživatelů- minimální hodnota plnění 100

hospodáľným způsobem'
Příjemce je povinen použítposkýnuté finanění prostředky maximálně
uvedenému v článku
k
úěelu
Příjemce je povinen použítposkýnuté finanění piostředkyvýhradně
poskytovanénaűzemi
sociální služby
II. smlouvy apouzeńa úhra'du nátlud,i (ýdajů) n1.zajištění
pľostředky nesmí posĘrtnout jiným
poskyovateíe.'Příjemce
Ęlto
poskýovatel" n"uo'|ro oběany
s realizací úěelu, na kteý byly
právnickým rr.uo ry"i"Ly' oróbä. (pokud nejde ó úhradý spójené
fakultativních ěinností ($ 35
poskýnuty). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí y1už;it2azaiištění
(výdajů) uvedených v $ odst. 2 naÍízeni
zźlkonao sociálních službách) a na úhraáu náklaäů
službách'
vlády ě' g8/2ol5 Sb., o pľovedení $ 101a zákona o sociálních

l

prostředky pouze na náklady (rďdaje) ěasově a
il. odst. 2 smlouvy)'

4.

Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté finanění
(ěl.
věčně souviśejícís obáobím, nä kteľése dotace poskytuje

5.

5631199l Sb', o úěetnictví, ve znění
Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákone m č,'

pozdějšíchpředpisů.Příjemcejepovinenodděleněťrětovatoveškeýchvýnosechanákladech
je' povinen vést v úěetnictvístavy a pohyby
vzniklých prĺ pJrLŕouĺnĺsociámí služby. Příjemce
pasív, nákladů a.ýnosů prukazně' s
majetku a jiných äktiv, zźrvazkůvěetně dluňů a :ňyón
(iáentiÍikátoru sociální služby), řádně
prokazatelnou vazbou ke konkrétni sociální .lužbc
jinými sociálními službami či ostatních ěinností
oddělenou od nákladů a ýnosů spojených s
Povinnost odděleného úětování se
příjemce (napr' ále zakázkového 8i"unátytictéłló ělenění).
jednotlivé
se sociáĺníslužbou, nikoli pouze na
vztahujena veškeré jednotlivé polozr.y
související
'o,i'iľjľi.
službu. Úěetní operace
položky souvisejícís poskýnutou dotácí na příslušnou sociální
od ostatních aktivit příjemce (v
odděleně
úětovány
uĺ
s poskýovanou ,o"iehĺ ślužbou
'u'i
apod') tak, aby byl příjemce
analýickém ělenlní, ve zvláštních úěetníchstřediscích, zakázkźrch
ěi jiných sociálních služeb
ěinností
schopen prokánat ódactenc oo o'tátnĺ"ľ' hospodářských
rok souvisejících
zakalendźlřní
hospodaření)
zejménacelkovou výši nákladů a ýnosů (výslädek
Strźłnka2z6

výhradně s každou jednotlivou sociální službou a zźtroveťl,aby byl na zźtk|adě odděleně vedené
účetníevidence schopen vyělenit náklady, které byly htazeny z dotace.

6.

Dotace podléhá finaněnímu vypořádání' Příjemce je povinen pľovésta předložit administrujícímu

odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele zt.ľěreěné finanění vypořádání dotace
napředepsaném foľmuláři, ktęré příjemce opatří svým podpisem' ato nejpozději do 15' L2020.
V případě, kdy dojde k ukoněení poskýování sociální služby na zékladě rozhodnutí o zrušení
ľegistľace sociální služby, případně k ukoněení smlouvy v případě čl. VII., je příjemce povinen

předložit záxěreěné finanění vypořádání dotace do 15 kalendářních dnri od ukoněení poskytování
sociální služby, případně od ukoněení smlouvy. Pro dodrženítermínu pľo předložení závěreěného
finaněního vypořádání dotace je rozhodující datum doruěení finaněního vypořádání dotace na
podatelnu poskýovatele. Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotaěního
programu nebo infoľmacío individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu posĘrtovatele
v sekci Dotace http://www.kľ-kaľlovarsky.czldotace/Stľanky/Pľehled_dotace.aspx.

7.

Příjemce je povinen spoleěně s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškeýh dokladů
vztahujícíchse k poskytnuté dotaci. Ke každémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj' účetza provedenou pľáci
nebozboźí,které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným ntuvem
dotace apod.). Doklad o úhradě záiohy/dílč,íplatby bez výětovźni této záiobyldilč,í platby nelze
považovat za doklad k závěreěnému finančnímuvypořádání dotace azauznate|ný výdaj'

8.

Spolu s ťrnaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŽití poskýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením ľealizovaných aktivit.
Formulář vyhodnocení použitíposkýnuté dotace je přílohou vyhlášení dotaěního progľamu a je
zveřejněn na inteľnetu posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kľkarlovarsky. c/dotace/Stľanky/Prehled-dotace. aspx.

9.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na pľojekt (akci) obdľželdotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny,na propagačních,
informaěních materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat
poskýovatele v médiícha na tiskoých konferencích' oficiálně ponat zástupce poskýovatele na
konání akce, distribuovat tiskové mateńźúyposkýovatele mezi hosĘ apod. Příjemce je povinen
obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivg kĺai", a to viditelným
umístěním loga projektu na propagaěních mateľiáIech, dále viditelným umístěnímloga na pódiu
(případně v rámci videoprojekce) a při distribuci pľopagaěních materiálů projektu (logo a
informace o projektu lze ziskat na www.zivyl<raj.cz). Po nabytí úěinnosti smlouvy umístípříjemce
na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz www.kr-kaľlovaľsky.cz a
www'zivykľaj'cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce posĘrtovateli do 10 kalendářních
dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové mateľiály poskýovatele k
distľibuci). Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit pŤi zźněreěnémÍinaněním
vypořádání dotace (např. audio/video zźlznam, fotografie, mateľiály). Příjemce odpovídá za
spľávnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.k-karlovaľsky.cz, odkaz Kaľlovarský kaj - Poskýování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,iivgVłaj" vizwww'zivykraj.czzźlloźka Tourism professionals'

je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného finaněního vypořádání dotace uvedeného v ěl. tV. odst. 6, a to foľmou
bezhotovostního převodu na úěet poskýovatele uvedený výše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 ěl.L

10. Nevyčerpané finanění pľostředky dotace

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit posĘltnuté finanění prostředky na úěet uvedený v odst' 10
tohoto ělánku, jestliže odpadne účel,na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti dozví. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem

uvedenýmvodst.2č,l.L

Stránka3
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na účetposkýovatele je příjemce
povinen informovat administrující odbor pľostřednictvím aviza, které je

12. Před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět
o této skuteěnosti

přílohou formuláře
13. Příjemce

fi

nančnívypořádání dotace.

je povinen

průběžněinformovat poskýovatele

o všech změnách, které by mohly

při vymáhání za&žených nebo neopľávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznźtmit poskýovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti' které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transfoľmaci,
slouěení
splynutí s jiným subjektem, zrušeníprávnické osoby s likvidací, zahź$ení
insolveněního řízení, změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
k věci, naniž, se dotace poskýuje, apod.

ěi

15.

V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby prźna a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací pľovede příjemce ťlnančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně
dle odst. 6 článku [V. smlouvy, a to ke dni likvidace.

16.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
ě.1'3412016 Sb., o zadźxäníveřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen

postupovat při qýběru dodavatele podle tohoto zźlkona'
17.

Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoĘ
v plné výši, krácený nebo v poměľné ýši, nemůžeuplatnit v zźtvéreěnémvyúětování tuto ýši
nároku na odpočet dané zpřidané hodnoty jako uznatelný výd,aj/nák|ad.

18. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v zźthlavísmlouvy, popř' z peněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhľada nákladri z jiného bankovního úětu než z účtupříjemce,
kteý je uveden v zálhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly finanění pľostředky
dotace ěi jejich ěĄst'bezhotovostně převedeny na bankovní úěet, ze kteľéhobyla úhĺadanákladů
uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod finaněních prostředků mezi bankovními úěty.

1.

článek V.
Kontľolníustanovení

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteýh zákonů (zákon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,' Ż55lŻ0I2 Sb', o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějšíchpředpisů a dalšími platnými právními předpisy kontľolovat dodržení

podmínek, za nichź byla dotace posĘrtnuta, věetně podmínek vyplývajicích ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontľolu stľpět.

2.

Příjemce je povinen v pruběhu trvźtni smlouvy' i po skončeníúěinnosti smlouvy, vfiářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umožnit kontrolu čeľpánía vyň:ití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontľolnímorgánům nahlédnout do úěetníevidence a
záznamű o poskytované sociální službě, popř. vstupovat do souvisejících prostor' Příjemce je
povinen umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost
všem osobám oprávněným k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním
orgánům poskýovatele kdykoliv na vyźádźní'k nahlédnutíveškeréričetnízáznamy vztahujícíse
k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen
,,podklady") a strpět i předložení veškeqých úěetníchzáznamű, které nemaji pÍímývztah
Strénka4

z6

k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladri); v odrivodněných případech
umožnit kontrolním oľgánům zajištěníoriginálních riěetních zź"złam:ůvč' podkladů.

3.
4.

1.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenĘr, související s plněním účeluposkytnuté dotace.
Příjemce je v rámci

ýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l

tohoto článku povinen umožnit kontľolu

a předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeľéprukazné úěetnízáznamy
Ękajicí se daného úěelu a posĘltnuté dotace.

čHnekVI.
DůsledĘ poľušenípovĺnností příjemce
V případě, Že příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v odst. 2, 4, 5, 8,9, 12,
13,14,15, l8 ěl. [V., popř. porušíjinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespočívajícívšak v neoprávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání za porušeníľozpočtovékźľĺněve smyslu ustanovęní $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovęnim $ 22 npÚn odvod za porušeníľozpoětové
kázněve výši 5 % (slovy: pět procent) poskymuqých finančních pľostředků, dle této smlouvy, do
rozpočtu poskýovatele'

2.

V případě' že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl' IV. odst. 6, 7, 16 použitífinaněních
prostředků v souladu s ěl. tV. odst. 3, popř. použije poskýnuté prostředky, případně jejich ěást,
k jinému úěelu, neź je uvedeno v ělánku II. odst. 2 této smlouvy, považují se t5rto pľostředĘ,
případně jejich ětst, za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPUR.
Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovenim $ 22 npÚn odvod
za porušení ľozpoětové kénně do ľozpoětu poskýovatele.

3.

V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v ěl. IV' odst. 10,

4.
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této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrźeni finaněních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušeníľozpočtovékź.zně do rozpoětu poskytovatele.

V

důsledku poľušenípovinností příjemce provede příjemce formou
převodu
bezhotovostního
na úěet poskýovatele čísl
a opatří je variabilním
symbolem uvedenýin v odst. 2 č)l' I' a písemně informuje poskýovatele o vrácení finaněních
prostředků na jeho účet.

čl. vrr.

Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze ukoněit nazźkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní l měsíc a zač,íná běźet L dnem následujícímpo dni doručenívypovědi
druhé smluvní stľaně' V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doruěena
5. pracovním dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můžeposkýovatel zastavit poskýnutí
dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést ťrnanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst' 6 článku IV. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

1.

článek Vm.
Veřejná podpoľa
Dotacę se poskytuje formou vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím Komise (2012l21/EU)
ze dne 20' prosince 20l1 o použitíčl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
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2.

3.

Příjemce byl pověřen Ministerstvem pľáce a sociálních věcí k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím SGEI. Pověření ve smyslu ľozhodnutí SGEI bylo
vydáno dne l8'0l.2019. Uzavřením smlouvy přistupuje posĘrtovatel k pověření.

článeľnĺ.

1.

Zá.ľěrečná ustanovení
Na poskytnutí dotace není pľávní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných
akcí nevznikáuzavŕením smlouvy automatický nárok na poskýnutí dotace v následujících letech'

Ż.

Příjemce

je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat administrující odboľ
ojakékoliv změně v údajích uvedených vtéto smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy'

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźwazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů
aě.89/2012 Sb., oběanský zétkonik,ve znénípozdějších předpisů.

4,

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž 3 obdľžíposkýovatel a 1 příjemce

5.

Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu smluvních stľan a účinnostidnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona ě. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti některych smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zźlkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní stľany se dohodly, źe uveřejnění smlouvy v registľu smluv pľovede

poskýovatel. Kontakt na doľuěení oznélmeni o vkladu smluvním protistľanám je uveden v zźlhlaví
smlouvy u příjemce.

6.

V případě, že se někteľá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými,

ztlstávźt

platnost a účinnosti'ostatníchustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit
takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k
vůli smluvních stľan dle předmětu smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavÍeníveřejnopľávní smlouvy

rozhodla v souladu s ustanovením $ 59

odst. 2 písm. a) zźlkona ě. 12912000 Sb', o kľajích (krajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů,
Rada Karlovarského kľaje usnesením č. RK733106119 ze dne l0'06.2019.

Karlovy Vary

dne
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tiz:

(mŕśto)

dne

stí

(příjemce)

(posĘrtovatel)
Za snrávnost:
Nikol
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Stránka6

z6

({.,, ?.; /^:ĺ,

