
Evidenční číslo: KK003 50l20l9 l I

DoDATEKč.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kraje na zajištění sociálních

s|užeb v roce 20l9,."
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Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zépodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
IČo: 70891168
DIČ: CZ7089|l68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Armáda spásy v České ľepublice, z. s.

a

Sídlo:
datová schránkďe-mail :

lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo ličtu:
(dále jen,,příjemce")

Petľžílkova Ż565/Ż3,l58 00 Praha
iacap5u
40613411
spolek
Městský soud v Praze,LŻg7
Fľank Robert Gjeruldsen, národní velitel

(společně jako,,smluvní stľany")

uzavírají tento dodatek č. l kveřejnopľávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského
kraje na zajištění sociálních sluŽeb vroce Ż019 ze dne 17. 4.Ż0|9, ev. ě. KK00350lŻ0l9 (dále jen
,,dodatek ě. l").

článet l.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace ajejí účel, doba, v níŽ.má bý dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově uľěęná neinvestiční dotace zrozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 7 933 500,00 Kč (slovy: sedm
milionů devět set třicet tři tisíc pět set korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen 

',neinvestiění dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy: nula korun
českých).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskyovány
formou zä|ohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace služęb a ľozpis výše
dotace na jednotlivé 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 poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č:  na bankovní úěet uvedený v zźlh|aví
smlouvy, pod ričeloým znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5222089368, specifický symbol 60l l,
a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve qýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního ľozpoětu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o Ż' splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní úlčet poskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázéno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccí ČR 1dale
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l01a zákona o sociálních sluŽbách na zźlkladé
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní
účet poskytovatele' Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní,poměľ jednotlivych splátek neinvestiční dotace I,v nźxaznostina změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných poskýovateli
Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľé objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilétu ě. 

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 52Ż2089368,
specifický symbol 60l l.

3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněŽní prostředky na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7 , l|, |6, 17 článku YI. Zźtkladní povinnosti příjemce ve zněnĺ

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č. 563/199l sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o ričetnictví 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 účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve výši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;it příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí b1ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Učetní opeľace související s poskytovanou službou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění' ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźuat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících ýhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveň, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŽdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podloŽen pľůkazným úěetním záznamem'
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7 . Příjemce je povinen ričetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřej mé , źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést qýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotaceŻ.

11. Souěástí zźwěreěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vĺahujících se ke službě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyěeľpané peněžní pľostředĘ z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zźwéreć,né zprźtvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředĘ musí b;ýt připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení závéreěné zprátvy), a
to následovně:

. nevyěeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č , účelový znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż2Ż089368' specificĘ symbol 60l l'

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űč,et č, , variabilní
symbol 522Ż089368, specifický symbol 601 l.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněŽní prostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená, obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy' jestliŽe odpadne účel' na kteý jsou peněŽní
prostředky poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozvL Současně s vľácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu'

D. Text ustanovení odst. l ělánku X. Závěrečná ustanovení ve znéní:

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání' kontľolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příručce, která tvoří přílohu ě. l
progľamu. Týo dokumený jsou pro přijemce ztlvazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje hnp://www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotacęKIíprispevky-socialni/soc:prispevk}'.aspx. Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s progľamem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

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

Clánek II.
smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst' l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níž'má bfi dosaŽeno úěelu ve
znem

1. Přijemci se Vľoce 2019 poskyují na zajištění služeb peněžní prostředky, kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
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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: 8485 000,00 Kč (slovy: osm

milionů čýři sta osmdesát pět tisíc korun českých), z této částky činí naýšení neinvestiční
dotace l:55l 500,00 Kč (slovy: pět set padesátjedna tisíc pět set korun českých)' navýšení
neinvestiční dotace 1 je určeno na plaý, mzdy ajejich nav,ýšení (bez ohledu na právní formu
organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních sluŽeb (dále jen ,,plat5r, mzdy a
jejich naýšení"),

o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0'00 Kč (slovy: nula korun
českých),

o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpočtll poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,'dofinancování sociální sluŽby") ve qýši 57l 000,00 Kč (slovy:
pět set sedmdesátjedna tisíc korun českých).

Neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskýovány forrnou ztllohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní
specifikace sluŽeb a ľozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č.
t.

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

1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu zilětu č, na bankovní účet uvedený i ztthlaví
smlouvy (v zźthlaví dodatku č. l), pod úěeloým znakem 13 305' vaľiabilní symbol 5Ż2Ż089368,
specifický symbol ó0l l, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním ľozpočtu
následovně:
o 1. splátka ve výši 60 o/o části neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelswa

Karlovaľského kľaje é. ZK 17/0Żll9 ze dne 28. Ż.2019 bude uvolněna po připsánisplátky
dotace posĘrtnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok 2Ol9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splźtka ve výši 40 % části neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17/02119 ze dne 28. Ż.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání sp|átky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitolý 3l3 - MPSV
státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele,

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

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné v'ýše dotace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l01a zákona o sociálních službách na základě
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu nä rok 2O|9 nabankovní
rlčet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qýši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace 1, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v nźliaznosti na změnu
výše a teľmínů qýplat ěi pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskyovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotace l příjemci vyše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űčtu č.

na bankovní űěet uvedený v zźhlaví.smlouvy, variabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 60l 1'

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuĘ jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. 1, a to formou bezńotovośtníhó převodu z úětu č.
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na bankovní účet uvedený vzáhlavi smlouvy (v zźthlaví dodatku ě. 1),
variabilní symbol 5ŻŻ2089368, specifrcký symbol 601l.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zÍízená obcí' uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. |,2 a3 tohoto ělánku na úěet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého ľozpoětu vńah příjemce k rozpočtu poskýovatele. ZÍizovatel poukáŽe peněžní prostředky
na ričet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7,77,16, 17 článku YI. Zák|adní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemě. 5631199l Sb.,oúěetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
qýnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou' nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1, neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální služby'
Nepřímé náklady společné pro více hospodářských činností příjemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky)' kteľé
musí b1ýt příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý účtovány 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 qýši nákladů a výnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou sluŽbou a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené riěetní
evidence schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Każdý účetní zápis v účetnictví příjemce musí být
podložen průkazným účetním záznamęm.

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé,żesejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
účetních záznamech uvést výši ěeľpaných peněŽních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí zźyěreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se
rozumí přehled o skuteěných nákladech a qýnosech vĺahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady služby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyěerpání peněžních prostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v závěrečné zprávě
uvést v,ýši vľácených peněžních pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
uľčené na plaĘ, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloŽení závěreěné zprtxy odboľu śociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vľácené penéżní pľostředky musí být připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěreěné zprávy), a
to následovně:
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. nevyčerpanou čáSt neinvestiění dotace l na účet č  úěeloý znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż22089368, specifický symbol 6011,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űěet ě. , vaľiabilní
symbol 5Ż22089368' specificĘ symbol 6011,

. nevyěerpanou ěást dofinancování sociální sluŽby na účet č
variabilní symbol 5Ż220893 68' specifi cký symbol 60 1 l .

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu. V případě nevyčerpání peněŽních
pľostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních
pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace 1 uľčené na platy, mzdy a jejich
navýšení'
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí' vľáceny na účet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizavatele uvedeného v zźlhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele. 

]

17. Příjemce je rovněž povinen vľátit posĘrtnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy' jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou penětní
pľostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
doní' Souěasně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu. V případě vľácení peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avizu uvést výši vrácených peněžních prostředků
připadající na ěást posĘrtnuté neinvestiční dotace 1 uľčené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst' l článku X. Závěreč,ná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a V
příruěce, která woří přílohu č. l progľamu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně
dodatků k progľamu nebo aktualizaci pŕírućĘ, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kraje
httn. //www.kr-kar lnĺrqrcLĺ, a z / Anl ąo a / lłrą nl,, A at ą aaV V l n"i "^o.rL.r-o^^ i o l - i /o^^ ^.i "^o.rL*, .'.^-

Přijemce pľohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit'

E' Příloha č. l Specifikace služeb a ľozpis poskytnuté dotace

článek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstävají v platnosti

2. Tento dodatek č. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v ľegistru smluv na zák|adě zákona č,. 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichż jeden obdľží příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichż' jeden obdrŽí příjemce, třiposkýovatelajeden zŕizovatel.

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v registru smluv na zák|adě zźlkona č,.

340lŻ015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zźtkon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky/na
e-mail uvedený v záhlavi smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních prostředků (naýšení neinvestiění dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č' 1 ľozhodlo Zastupitelswo Karlovaľského kraje usnesením ć. ZK
281 l09/ 19 ze dne Ż3. 9. Ż0l9.

Přílohy:
1. Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne
?t. ĺĺ.a/? V Pp-rzE on".'lJ,.QtLE?

M9 bis
vecl,

zależitostĺ

poskýovatel

Armáda spásy
'ĺ Ceské republice, z.s.
Petržítkova 2565l23
í58 00 Praha 5, lČ:40613411

Za sprá
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Podpĺs:





specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

40613411Éo:
Armáda spásy v České republice, 2' s'P llemco:

í. SpeciÍikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.9.2019 -
31.122020

65,00%oblożnost34L żkaKarlovarsk krajjednotlivci

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminujĺcĺho VlivU
zdravotnĺho stavu ěi

věku

pobytová
Azyĺov d m pro muże a

żeny
378 '114azylové domy

Počet lťrŽék: 28
1.'1.2019 -
31.12.2020

149Użivatelé4,6
Úvazky

pracovnĺk v
p ĺmé péěi

KaÍlovarsk k j

osoby socĺálné
Vyloučené bez

determinujicĺho VliVu
zdravotního stavu či

véku

ambulantni
Noclehárna pro muže a

żeny
4494247noclehámy

1.9.2019 -
31.'.t2.2020

67Użivatelé2,2
Úvazky

pracovnik v
p ĺmé péči

KaíovaÍsk kraj

osoby sociálně
vylouć né bez

d terminujĺcĺho vlivu
zdravotniho stavu i

véku

ambulantni
Nĺzkoprahové denni

centrum
8444882nízkoprahová denni centra

1.1.2019 -
3'tj2202077Uźivatelé4,78

Úvazky
pracovnĺkťr v
p imé péěi

Karlovarsk kÉj

osoby sociálně
vyloučené bgz

determinujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či

věku

ambulantni
Klub na Úvalské' klub na

chaÍkovské. klub Albe ice
4733692

nĺzkoprahová za ízeni pro
déti a m|ádeż

Dalaĺ tpeclÍlkaco 6luźby v navlzno3tl na
stanovenÓ požadavky nr zr .zenl 8oclálnl

slużby do 8ltě soclálnĺch 3lużeb

Dobr łvánl
Pově enl
od-do

Názgv
Mln. hodnote

olněnl
Název

Územnĺ
p sobnost

Eoclálnl 8lužby

Up esněnl clbvr
skuplny

PrloÍltnl oblast
(dle SPRSS)

Forma
po6kytovánlNázoY 3ocl{lnl 8lużbyldentlflkátorDruh 3oclálnl8luźby

lndlkátor 2
lndlkátoÍ í (Jsdnotka

k.paclty)

1't8 0000't39 70C'l 220 7601431 UC'r39 7003 '|9'ĺ 60c

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujicĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu či

véku

ambUlantnĺ
Klub na ÚValské. klub na

charkovské, klub Albeice
4733692

nizkoprahová zaŕizenĺ pro
děti a mládeż

Do'lnancoYánl 8oclálnĺ slużby
Nelnvestlčnĺ

dotec. 2s. spli{tr
(nlv Üenĺ

NDí)

2. 8plátk8
(4o% á8tl

NDí
8chvÓlen

zKK dno 28. 2.
20.t9t

l' 8plátk. (60%

čártl ND1
8chválonl zKK
dng 28. 2' 2oí9)

z toho mln. na
platy, mzdy r

nav Üénl
Celkom

Up e3něnl cĺlovÓ
Bkuplny

PrloÍltnl oblast
(dle SPRssl

Formr
po3kytovánlNlzov 3oclálnl slużbyldentiÍlkátoŕDruh soclálnlsluźby

Nelnvestltnl dot G3 í (NDí,



nlzkoprahová dennĺ cantíä 8444882 Nĺzkoprahové dennĺ
centrum

ambulantní

osoby sociálné
vyloučené bez

deteminujíclho vliVu
zdravotnĺho stavu i

Véku

2632001 56 70C557 040835 56015 700't 549 300.iednotlivci

osoby sociálné
Vyloučené b6z

dsterminujĺcího vlivu
zdravotniho stavu či

věku

pobytováAzylov d m pío mužs a
Ženy

3786114azylové domy

757000201 10C1 203 4001 805 100201 1003 209 600

osoby sociálně
vylouÖené bez

determinujícĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu ti

věku

ambulantnĺ
Nocleháma pro mużg a

ź8ny
4894287noclshámy

'114 10C54 00c192200288 30054 000534 50C

KARLOVARSKY KRAJ
Krajsky

odb
sociálnic


