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Evidenční číslo: KKO 03 53 l20I9 l I

Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Maľiánské Lázně o.p.s.
Sídlo: Skalníkova 5l9ll|a,353 0l Maľiánské Lázně
datová schľánkďe-mail: 
lČo: 70957142
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace ve veřejném ľejstříku: Krajský soud v Plzni, o 281
Zastoupený: Bc. Lenka Spačková, ředitelka
Bankovní spojení: 
Císlo úěfu: 
(dále jen 

',příjemce")

(spoleěně jako ,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. l kveřejnopľávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb Vroce Ż019 ze dne 28. 3.2019, ev. č. KK00353lŻ019 (dále jen

''dodatek 
č. 1*).

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níż'má byt dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se V roce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 63ó 000,00 Kč (slovy: šest set
třicet šest tisíc koľun ěeských),

o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kě (slovy: nula korun
ěeských).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako ,,dotace") jsou poskytovány
formou ztilohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě' 1 smlouvy.

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění

a
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l. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č,  na bankovní ličet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod účeloým znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 6024,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskytovateli z kapitoly 313 - MPSV Státního rozpoětu na rok ŻO19 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,

o 2' splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve v'ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccí ČR (dele
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních'sluŽbách na základé
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na rok Ż019 nabankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit rrýši a termíny wýplaty neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v nźtvaznosti na změnu
výše a termínů qýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel donlí o skutečnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiění dotace l příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou přijemci poskytnuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zilětu ě.

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5221089368,
specifický symbol 6024.

3. Peněžní 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 úěet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpoětu
poskytovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní pľostředky na účet příjemce bez zbytečného odkladu'

C. Text ustanovení odst. 6,7, 7|, 76, 17 ělánku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč:' 563ll99l Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zźlkona o úěetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o ličetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zaktzkového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve výši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutámí
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šluzbou musí b1it
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analýickém členění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázktrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou v,ýši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou službou a
zároveřl', aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady' které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným účetním záznamem'
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé,że sejedná o nák|ad htazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši čerpaných
peněŽních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Součástí zźyěreč,né zprtlvy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo přełĺloŽeni zźtvěreě,né zprávy odboru sociálních věcí fonnou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vľácené peněžní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení závěľečné zprávy), a
to následovně:

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č , účeloqý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 6024,

. nevyěerpanou část neinvestiční dotace Ż na űč,et é ' variabilní
symbol 5ŻŻ| 089368, specifický symbol 6024.

Současně s vrácením nevyčeľpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyčerpané peněŽní pľostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele foľmou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕízovatele uvedeného v záhlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněŽní prostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy' jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Ztxěreěná ustanovení ve znění

1. Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí' ěerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příľučce, která tvoří přílohu č. 1
programu. Tyto dokumenty jsou pro příjemce ztwazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webov'ých stránkách kľaje hĺp://wwlv.kr-

-socialni/
prohlašuje, že se seznámils progľamem a příručkou a bude se jimipřihospodaření s
peněŽními prostředky řídit.

Příjemce
poskytnuými

E. Příloha č. l Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

článek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níźmá byt dosaŽeno riěelu ve
znenl

1. Příjemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiění dotace l") ve \.ýši 694 800,00 Kč (slovy: šest set
devadesát čtyři tisíc osm set korun českých), z této čáStky ěiní navýšení neinvestiční dotace
l: 58 800,00 Kě (slovy: padesát osm tisíc osm set korun českých), naýšení neinves.iční
dotace l je uľčeno na plaý, mzdy a jejich nav'ýšení (bez ohledu na právní formu organizace a
druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících prostředků na mláštní pŕiplatky za
směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb (dále jen ,,platy, mzdy a jejich
naýšení"),

o úěelově určená 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 ričelově uľěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,dofinancování sociální služby") ve výši'4 l00,00 Kč (slovy:
ěýřitisíce jedno sto koľun ěeských)'

Neinvestiění dotace l' neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace'f) jsou poskytovány formou zźiohy s povinností následného vyúčtování. Konkétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé sluŽbyjsou uvedeny v příloze ě. 1 dodatku ě.
1.

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéní

1. PeněŽní prostředĘ ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu ć. na bankovní účet uvedený v zź.ŕ'laví
smlouvy (v záh|aví dodatku č' l), pod ričeloqým znakem l3 305, vaľiabilní symbol 5ŻŻ1089368,
specifický symbol 60Ż4, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 oÁ č,ásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kraje č,. ZK l7/0Żl19 ze dne Ż8. Ż.2019 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 %o č,tsti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovarského kľaje č,. ZK 17/0Ż119 ze dne Ż8' 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV
státního rozpoětu na ľok Ż0I9 na bankovní úěet 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 vtnáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccí ČR 1dele
jen ,'dotace MPSV*) v souladu s ustanovením $ 10la zttkona o sociálních službách na základé
rożhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0I9 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši a teľmíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp' procentní poměľ jednotlivých splátek neinvestiění dotace l,v nävaznosti na změnu
výše a termínri v''ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude přfiemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiění dotacel příjemci vyše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űčtu č

na bankovní úěet uvedený v zt.lrllaví smlouvy, variabilní symbol 5Ż21089368,
specifický symbol6024.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuý jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.
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na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy (v ztlh|aví dodatku ě. 1),

vaľiabilní symbol 5221 089368' specifický symbol 6024.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování soclílní
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v sou|adu s

ustanoveními odst. |,Ż a3 tohoto ělánku na űčet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím

svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. ZÍizovatel poukáŽe peněŽní prostředky

na úěet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, Il, 76, l7 článku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č. 563/l99l Sb', o úěetnictví,ve znéní

pożac1sĺ"ľ' předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o úěetnictví tento zttkon

nevĺahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy

a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a

ýnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakźnkového či analytického členění). Povinnost odděleného úlčtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskytnutou neinvestiění dotací 1, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální služby.

Ńepřímé náklady společné pľo více hospodářských činností příjemce se do nákladů služby

zańrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které

musí být příjemce schopen doloŽit. Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena

odpovcánou ósobou příjómce (statutární orgán, popř. jim pověřená osoba). Úě"tní opeľace

související s poskytovanou sluŽbou musí byt účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v

analýickém ělenění, ve zvláštních účetních střediscích, zakźzktrch apod.) tak, aby byl příjemce

schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociálních sluŽeb

zejména óelkovou vyši nákladů a ýnosů (vysledek hospodaření) zaka|endářní rok souvisejících

výhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a zároveń, aby byl na zák|adě odděleně vedené účetní

"uid.n." 
schopen vyělenit náklady' kteľé byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění

dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. Każdý účetní ztryis v úěetnictví příjemce musí b1it

podložen průkazným űčetním záznamem.

7. Příjemce je povinen űčetní záznamy označittak, 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

ričetních záznamech uvést výši čeľpaných peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí ztlvéreěné zprźlvy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a

dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se

rozumí přehled o skutečných nákladech a qýnosech vĺahujících se ke službě, věetně vyěíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčeľpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě

nevyčerpání peněŽních prostředkťl z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v závěreěné zprŕlvé

uvést ýši vrácených peněžních pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l
určené na plaý, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotacę je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanoveném pro předložení zźtvéreěné zprávy odboľu.sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí byt připsány na účet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závérečné zprávy), a

to následovně:

517



. nevyěerpanou část neinvestiění dotace 1 na účet č)  úěeloý znak 13 305,
vaľiabilní symbol 522l089368, specifický symbol 6024,

. nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na űěet ć,. , variabilní
symbol 5Ż21089368, specifický symbol 6024'

. nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č
variabilní symbol 5Ż210893 68' specifický symbol 6024'

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě nevyěerpání peněžních
pľostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v avízu uvést vyši vrácených peněžních
prostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace 1 určené na plaý, mzdy a jejich
naqýšení.
Nevyěerpané penétní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená, obcí, vľáceny na úěet poskýovatele foľmou bezlłotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovate|ę uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst' 16 smlouvy' jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou penětní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
donĺi. Souěasně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v pŕíloze č. 4a programu. V případě vrácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních pľostředků
připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace 1 urěené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závěreěná ustanoven í ve znéní

1. Pravidla a podmínĘ pro poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v programu a v
příručce, která tvoří přílohu ě. l programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje

w.kr-karlovarsk lni/soc k
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními prostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

čHnek trI.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstávají v platnosti

2. Tento dodatek č. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zźkladě zélkona č).340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registru smluv), ve znéní pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichźjeden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
V případě' kdy je přĺjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichŹ jeden obdrží příjemce, třiposkytovatelajeden zÍizovatel.

3. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv na ztlkladě zźlkona č,.

340lŻ0l5 Sb.' o zvláštních podmínkách riěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zźtkon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pľovede poskýovatel,
oznátmení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4' o poskytnutí peněžních pľostředků (navýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociálníslužby) a uzavŕeni dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelswo Karlovaľského kľaje usnesením ě. ZK281/09119 ze dne 23.9.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskytnuté dotace

Kaľlovy Vary dne á, . 
((. 

. . . .'a ą

Mgr is
pro t,

Za správnost

7/7

Podpis:





specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

70957142rto:
P ĺlemce:

í. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.12.2020

UŽivatelé1.92
Úvazky

pracovnĺkŮ v
pŕĺmé péÖi

Karlovarsk kraj
senio i, osoby sjin m

neź mentálnlm
postiżenim

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm

ambulantni
centrum dennĺch slużeb

dennĺ stacioná
6619024denní stacioná e

1.1.2019 -
3'1.122020315Użivatelé0,67

Úvazky
pracovnik v
pŕĺmé péěi

Karlovarsk kEj

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenim

a chronick m
onemocněnĺm' osoby

s duśevnĺm
onemocněním

ambuIantnĺ
centíum dennich služeb -

denní stacioná
498'1338

odbomé sociální
poradenstvi

oalal 8Poclllkaco 8luźby v návazno3tl n.
atanovené poż.davky na z. rzenl 3oclĺlnl

8luźby do 8lt 3oclálnlch 8lużeb

Doba tÍvánl
Pově onl
od-doMln. hodnotr

olněnlNázovMln' hodnotá
lnčnĺNĺzov

Územnl
pÔsobnost

soclálnl tlużby

Up 8tněnl cllové
skuplny

PÍioritnl obl.gt
(dlo SPRss)

FoÍm!
Po8kytovánĺ

Název soclálnĺ slużbyldenunkátorDruh Eoclálnl 8lużby
lndllátoÍ 2lndikátoÍ í (lodnotka

krprctty)

4'ĺ0042 60C167 120250 6804260C460 400
ssnio i, osoby sjin m

nsŽ mentálnĺm
postiżenĺm

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm

ambuIantní
centrum dennĺch slużeb

dennĺ stacioná
6'6't9024d nni stacioná e

016 20Ca7 2AO1 30 9201620C234 404

s nio i, osoby se
zdraVotnĺm postiŽ nĺm

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duš6vnĺm
onemocnénĺm

ambulantnĺcentrum dennlch slużeb
dennĺ stecioná

4981338odbomé sociálni
poradenstvi

Doílnrncovánl 3oclálnl 8lużbyNelnvattlčnl
dotaca 23. 3pl{tka

(n'v šgnĺ
NDí)

z. spratKa
(4o% éástl

NDí
schválenÓ

ZKK dne 28. 2,
20t91

í.8platkr (60%

č{ttl NDí
schv lené zKK
dne 28. 2. 20ĺ9)

ztoho min. nr
pl.ty, mzdy a

nlv Üenl
Celkem

Upĺ.snénl cĺlové
skuplny

PrloÍltnI oblast
(dlo SPRSS)

Formá
poskytovanlNlzev oclĺlnl 8lužbyldentmkátorDruh 8oclálnĺ 8luźby

Nelnvestlčnl dotaco 1 (NDíl

'l



KAląLOVARSKY KRAJ
Krajsky

odb

'o"ial,,


