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Evidenční číslo: KK00349 /Ż0l9 l l

DoDATEKč. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovaľského kraje na zajištění sociálních

sluŽeb v roce 20l9

Kaľlovaľský kľaj
Sídlo: Závodní353/88,360 06 Karlovy Vary
ĺČo: 70891168
DIČ: CZ7089l168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: 
Číslo úětu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

.;

L!_
,{

AMICA CENTRUM s.ľ.o.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

lČo:
Právní foľma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Na Vyhlídce 1854/20,350 02 Cheb
tcwmab9
|823339Ż
společnost s ľučením omezeným
KľajsĘ soud v Plzni, C 576
Ing. Milan Mikuš, jednatel

(společně jako,,smluvní stľany")

uzavirají tento dodatek ě. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského
kľaje na zaj ištění sociálních služeb V roce 20|9 ze dnę Ż9 . 3 . 2019, ev. č. KK00349lŻ019 (dále jen
,,dodatek ě. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její účel, doba' v níž'má byt dosaŽeno účelu ve
zněnÍ:

1. Příjemci se V roce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních službách (dále jen ,'neinvestiční dotace 1") ve výši: 5 571 500,00 Kě (slovy: pět
milionů pět set sedmdesát jedna tisíc pět set koľun českých),

o úěelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 25 000,00 Kě (slovy: dvacet pět
tisíc korun ěeských).

Neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou ztiohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace služeb a ľozpis výše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění
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1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č.  na bańkovňí účět uvedený i záhlaví
smlouvy, pod účelov'ým znakem l3 305, variabilní symbol 52l3089368, specifický ryrnbol 693l,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním ľozpoětu náiledovně:o l. splátka ve výši 60 %o poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního.orpočtu na ľok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozdějido 30 kalendářních dnů po uzaiŕenísmlouvy,

' 2' sp|éĺka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskytovateli Z kapitoly 313-_
MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 nabankovní ričet poskýovatelé'

odeslání neinvestiční dotace l ve výši .uvedené v článku III. imlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a iociálních 

'ě"í ČŔ iJáĹjen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách na základé
ľozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na rok ŻOl9 nabankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši ; teľmíny výplaĘ neinvestiční
dotace 1' příp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestičńí dotace l,í naiurrosti na změnu
výše a termínů výplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude pŕíjemce'písemně informován do 15
pľacovních dnů od.e dne, kdy se poskyovatel dozví o skuiečnostôch, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci vyše sjednaným způsobem.

2' Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezĺotovostníńo prevodu zűčtu č. -

na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol 5213089368'
specifický symbol 693l.

3. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbyteĺného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, 7l, 16, 17 článku YI. Základní povinnosti přijemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést űčetnictví v souladu se zákone m č,. 563/l99l Sb., o úěetnictví , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícímí platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na přijemce dle $ l odst. 2 zákoia o úěätnicwĺ tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento přijemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazné,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoiu šluzuy;, řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatníc-ń činností přijemce (např' dle
zakázkového či analytického ělenění)' Povinnost odděleného účtování '. uánuj" na veškeréjednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací z. Neirĺmé nákńdy ,pól.ene prJ více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovĺdajĺci podílu
stanovenému podle prokazatelného kitéľia (metodiky), kteľé musí byt pŕĺjemce schopen ablozĺt.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou o'äuóu příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisé;ící s poskytovanou šluzbou musí b;it
úětovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém členění' ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce 

'.hopen 
prokázat odděleně od ostatních

hospodářsĘch činností či jiných sociálních sluzeb zejnéÄa.ólkouou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) zakalendáihí rok souvisejících ýhľadně s každou jednotlivou sluŽbou a
zttroveřl, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence schopen vye leňit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2. Každý účetní zźlpis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podloŽen pľůkazným úěetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen űěetní záznamy oznaéiÍtak' aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z

neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, ana účetních záznamech uvést výši čerpaných

peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Součásti závěreěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištońĺ 
-sluzby. 

Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných

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

služby a vratĘ nevyčeľpanýcĺ peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace

1 a neinvestiční dotace 2.

1ó. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanôveném pľo předloŽení zźtvéreéné zprttvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na účei posĘrtovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na úěet

poskytovatele nejpożději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľečné zprávy), a

to následovně:
. nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace 1 na účet č  úěelový znak l3 305,

variabilní symbol 52 13089368, specifický symbol 693 l,
. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na účet č)' , variabilní

symbol 5213089368, specifický symbol 693l.
Současně s vrácením nevyěeľpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí

avízo naformuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogľamu.

Nevyěerpané peněŽní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková

oľgani'abe zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu

próstřednicwím bankovního účtu zŕizovate|e uvedeného v zźlhlraví smlouvy, kteý zprostředkovává

pľostřednicwím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskynuté peněžní pľostředky či jejich část poskýovateli

'písoberriuvedeným 
v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel' na kteý jsou peněžní

prostředky poskyt-ovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skuteěnosti

dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Zźlvérećná ustanovení ve znění:

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příľučce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Tyto dokumenty j sou pro příjemce závazné, včetně dodatků k pľogramu nebo

aktua|izací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách k'aje http:,//u'wrv.kr-

Ląrlnvars,Lt cz.idotac e./Strrnk r''/ĺl .eK K /nrisnevk lni/soc nrisnevkv asnv Příjemce

prohlašuje, že se seznámit s pľogľamem a příručkou a bude se jim i při hospodaření s poskytnuými

peněŽními pľostředky řídit.

E. Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

článek ĺI.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace ajejí ričel, doba' v níź'má b;y't dosaženo účelu ve

znéní:

1. Příjemci Se v roce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí

vyľovnávací platby:

I
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o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 5 854 000,0Ó Kč (slovy: pět
milionů osm set padesát čtyři tisíc korun českých), z této ěástky činí naqýšení neinvestiční
dotace |: Ż8Ż 500,00 Kě (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc pět set korun českých), naqýšení
neinvestiční dotace l je urěeno na plaý, mzdy a jejich naqýšení (bez ohledu ná pľávní ťo.111u
organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících prostředků na mláštní
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb (dále jen ,,platy, mzdy a
jejich naýšení"),

o účelově uľěená neinvestiění dotace zľozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši:25 000,00 Kč (sĺovy: dvacet pět
tisíc koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu posĘtovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen,,dofinancování sociální služby") ve výši 516 70b,0o Kě (slovy:
pět set šestnáct tisíc sedm set korun česĘch).

Neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako .dotace") jsou poskýovány formou zźiohy s povinností následnéhb vyúčiování. Konkľétní
speciťrkace sluŽeb a rozpis výše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny n pĺĺlo'e č. l dodatku ě.
l.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:

1. Peněžní pľostředky ve ýši neinvestiční dotace 1 budou přijemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č,  na bańkovňí úěět uvedený i zźhlaví
smlouvy (v záhlaví dodatku č. l)' pod účeloqým znakem 13 3o5, vaľiabilní symbol sżt:osq:os,
specifický symbol 693l, a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 oÁ ěásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Kaľlovaľského kľaje ć. ZK 17/02/19 ze dne 28. Ż. 2ol9 bude uvolněna po připsánŕ splátky
dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního .o'poě_tu na rok 2Ol9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozdějido 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,o Ż- splátka ve vyši 40 Yo ć,ésti neinvestiění dotace 1 schválené usnesením Zastupitelswa
Kaľlovarského kľaje č). ZK 17/02/19 ze dne 28' Ż.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoý 3l3 - MPSV
státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní úěet poskytovatele,

o 3. splátka ve qýši naýšení neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavÍení dodatku ě. 1.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vźtzáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vecĺ Čn 1aĺĹjen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zźłkona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok ŻOl9 nabankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit \.ýši ; termíny výplaĘ neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliqých splátek neinvestičňí dotace l,ł ráiurnosti na změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž. bude pŕijemce_písámně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostěch, které objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotacel přijemci výše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednorázově do 2l
kalendářních đnů po uzavření smlouvy, a to formou bězňotovostního pró"äau z (lětu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilńí symbol 52l3089368,
specifický symbol 693l.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou přijemci poskýnuý jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. l, ato ťormou bezńotovośtníhó převodu zilětuč,.
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35-5965670Ż57ĺ0100 na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku č. l),
variabilní symbol 5213089368, specifický symbol 693 1.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odst. 7,Ż a3 tohoto ělánku na účet zÍizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele. Ztizovatel poukáŽe peněžní prostředky
na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, |1, |6, 17 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č,. 563l|991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnicwí") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zétkona o účetnictví tento zźtkon

nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejíoími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoľu sluŽby)' řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiění dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéľia (metodiky), které
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou ôsobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí b;it úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém členění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností či jiných sociálních služeb
zejména celkovou ýši nákladů a výnosů (qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhľadně s každou jednotlivou sluŽbou a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené úěetní
evidence schopen vyělenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. KaŹdý účetní zápis v úěetnictví příjemce musí b;it
podložen pľůkazným účetním zźznamem.

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Součástí závěreěné zprávy je finanční vypořádání neinvęstiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se
rozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě' včetně vyěíslení
ľozdílu mezi qýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestiční dotace l' neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v závěrečné zprźxě
uvést výši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskynuté neinvestiční dotace 1

urěené na plaý, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyěerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprávy odboľu.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 závěreěné zprávy), a
to následovně:
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. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace l na ričet č, , účeloý znak 13 305,
variabi|ní symbol 52l3089368, specifický symbol 693 l,

. nevyěeľpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űěet č) , vaľiabilní
symbol 52l3089368, specifický symbol 693l,

. nevyěerpanou ěást dofinancování sociální sluŽby na úěet č.
vaľiabilní symbol 52l3089368' specifický symbol 693 l.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pŕíloze ě. 4a pľogramu. V případě nevyčeľpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést vyši vrácených pehěŽních
pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace l urěené na platy, mzdy ajejich
naqýšení.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zprostřędkovává
pľostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit posĘrtnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteqýjsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí' Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu' V případě vrácení peněŽních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avizu uvést ýši vrácených peněŽních prostředků
připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace 1 urěené na platy, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźwěreč,ná ustanovení ve znéni:

1. Pravidla a podmínĘ pľo poskynutí, čeľpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace
l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v progľamu a v
příľučce, která tvoří přílohu ě. l programu. Týo dokumenĘ jsou pľo příjemce závazné, včetně
dodatků k pľogramu nebo aktualizací pŕírućky' a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje
htto://www.kr-karlovarskv.czldotace/Strankv/dotaceKK/orisoevkv-socialni/soc orisoevkv.asox.
Příjemce prohlašuje, że se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit'

E. Příloha č. 1 Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

čHnek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstźxají v platnosti

2. Tento dodatek č. l nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zák|adě zźlkona č,' 340120|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ětyřech stejnopisech, znichž'jeden obdrŽí příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zÍizená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, z nichź jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovate|.

3. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v registru smluv na zź.kladě zákona č,.

340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších předpisů, pľovede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky/na
e-mail uvedený v zźthlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (naýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
sluźuy; a uzavření dodatku č. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením č,. ZK
28ll09l19 ze dne 23'9.Ż019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne
y'ł.ĺa.ĺłĺ? ś, ľ.ł(r''. a," .. ft'..(ę, 2o/ f

Mgr. !s

pro

poskytovatel

AMIüł CEř{TRUM s'r'o'

8 35o 02 ctleb' NaVyhlídce 20

'e 
ia' 3s 30, DlĆ: czl82 33 392

Za správnost:

717

Podpis:



't.



Éo:
p ĺiemce:

specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

í. specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

'1.1.2019 -

31.12.202065,000/ooblożnostJOL żkaKarlovarsk krajsenio ipobytoVáDomov pÍo seniory AMlcA
cENTRUlil s.Í'o'305900domovy pro seniory

1.1.2019 -

31j2202065,00%obložnostbLťlżkaKanovaÍsk kEjsanio ipobytoVá
Pobytové sociálni slużby v
LDN AMICA CENTRUM

s.r.o.
9A15142

sociálni slużby
poskytované ve

zdravotnick ch za izeních
l żkové péě

Daléĺ speclflkace sĺuźby v návrzno3tl n.
3tanovén pożedavky na za az3nĺ soclálnĺ

Doba trvánĺ
pově enl
od-doMln. hodnota

DlněnlNázevMln, hodnota
olněnlNáz v

Územnl
p sobno3t

3oclllnl slużby

upaesněnl cllové
skuplny

Priorltnl oblast
(dle SPRSS)

FoÍma
poskytovánlNázev 8oclálnl glużbyldentlflkátorDruh sociálnl6lużby

lndlkátor 2lndlkator I (lednotka
kaprclty)

27520020 0002027041 945 0002917 5002027045 065 200senio ipobytoVáDomov pro seniory AMICA
CENTRUM s.T.O.3059006domovy pro seniory

241 50C5 00079 80C283 600425 40479 800788 800senio ipobytoVá
Pobytové sociálni sluŽby v

LDN AMICA CENTRUIM
s.r.o.

9815142

sociálni slużby
poskytované ve

zdravotnick ch za izeních
lťrŽkové péče

Dotlnancovánĺ aoclálnl 3lużbyNelnve.tlčnl
dotacs 23. 3plátka

(nav enl
NDí)

2.8plaÜ(a
(40% Öástl

NDí
schválené

ZKKdns28.2.
20.t91

í.8plátka (60%

částl ND1
3chvál n zKK
dng 28. 2. 20í9)

z toho mln. na
platy, mzdy !
nlv enĺ

celkcm

Up esněnl cllov
skuplny

PÍloÍltnĺ obla8t
(dle SPRss)

FoÍma
poskytovánlNázgv soclálnl 8lużbylđentmkátoÍDruh 3oclálnl slużby

Nelnvestlěnĺ dotaco 1 (NDíl



KARLOVARSKY KRAJ
Kraj

"o"


