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Evidenční číslo: KKO 0361 l20I9 l l

DoDATEKč.r
k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoćtll Karlovaľského kľaje na zajištění sociálních

sluŽeb v roce 20 19
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|Ą Karlovaľský kľaj

Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168

DIČ: CZ70891l68
Zastoupený: Mgľ, Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,'poskýovatel")

a

Diecézní chaľita Plzeň
Sídlo:
datová schránkďe-mail
IČo:
Pľávní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Hlavanova 359ll6,326 00 Plzeň - Východní Předměstí
4xqtw67
49774034
církve a náboženské společnosti
Ing. Jiří Lodr' ředitel

(spoleěně jako,,smluvní strany")

uzavíraji tento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb V ľoce 20|9 ze dne Ż. 4. 2019, ev. č. KK0036|/20l9 (dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její úěel, doba, v niżmá b1it dosaženo úěelu ve
znění:

1. Příjemci se Vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 5 506 400,00 Kč (slovy: pět
milionů pět set šest tisíc čtyři sta koľun českých),

o úěelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace Ż")ve výši: 3l9 400,00 Kč (slovy: tři sta
devatenáct tisíc čýři sta korun českých).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkľétní specifikace sluŽeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. 1 sinlouvy.

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

r/7



1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu ě' na bankovní účet uvedený v záhlavi
smlouvy, pod účelovým znakem l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ3089368, specifický symbol 6002,

a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na

bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskytovatele'

odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné vyše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerswem pľáce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu Sustanovením $ 101a zákona o sociálníclr sluŽbách nazákladé
ľozhodnutí o posĘrtnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 20|9 na bankovní
ričet poskytovatele' Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny ,.yplaty neinvestiění
dotace 1, příp. pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu

výše a termínů ýplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerswe. p.áô" a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel don,í o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
posĘrtnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem'

Ż. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21

kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z úětu č.
na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 52Ż3089368,

specifický symbol 6002.

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. 1 a 2 tohoto ělánku
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovate|e. Zŕizovatel poukáŽe peněžní pľostředky na účet příjemce bezzbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení ođst. 6,7, 1l, l6, 17 ělánku YL Ztkladní povinnosti příjemce ve znéní

6. Příjemce je povinenvést účetnictví v souladu se zákonemč,. 563/199l Sb., o účetnictví,veznéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż zźtkona o účetnictví tento zttkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen véstv úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,

s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového 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 neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí být příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

oľgán, popř' jím pověřená osoba). Uěetní operace související s poskytovanou sluŽbou musí bý
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveťl, aby byl nazźkladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2. Katdý účetní zápis v ričetnicWí
příjemce musí bý podloŽen pľůkazným úěetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen riěetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2, a na ričetních záznamech uvést qýši čerpaných
peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż.

11. Součástí zćlvěrečné zprávy je finanění vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiění dotace

l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanoveném pro předloŽení závéreéné zprttvy odboľu sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěľeěné zprátvy), a

to následovně:
. nevyěeľpanou část neinvestiění dotace l na úrěet č , úěelov'ý znak l3 305,

variabilní symbol 52Ż30893 68, specifi cký symbol 6002,
o nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na účet č  variabilní

symbol 5ŻŻ3089368' specifický symbol 6002.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovate|e uvedeného v zźthlravi smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel' na kteý jsou peněŽní
prostředky 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
foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźwéreč,ná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí' čeľpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, kteľá woří přílohu č. l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo

aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webov'ých stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarskl.czldotaceiStrankl/dotaceKK/prispevk,v-socialni/soc prispevky.aspx. Příjemce
proh|ašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikacę služeb a rozpis poskytnuté dotace

článek u.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níž'má bý dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní pľostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
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o ričelově urěená neinvestiění dotace zrozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve výši: 5 646 300,00 Kč (slovy: pět
milionů šest set čtyřicet šest tisíc tři sta korun českých), z této částky činí naqýšení
neinvestiční dotace l: l39 900,00 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc devět set korun
českých), naýšení neinvestiční dotace l je uľěeno na plaý, mzdy ajejich naýšení (bez
ohledu na pľávní formu organizaee a dľuh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících dľuzích sociálních
sluŽeb (dále jen ,,Pla{, mzdy a jejich naqýšení"),

o účelově urěená neinvęstiční dotace zrozpoětu poskytovatelo dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotacę 2")ve výši: 3l9 400,00 Kě (slovy: tři sta
devatenáct tisíc čĘři sta koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětll poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,dofinancování sociální služby") ve qýši 139 300'00 Kč (slovy:
jedno sto třicet devět tisíc tří sta koľun českých).

Neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také

'jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zälohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní
specifikace služeb a ľozpis výše dotace najednotlivé sluŽbyjsou uvedeny v příloze č. l dodatku č.
l.

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

1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č) na bankovní ličet uvedený v záhlavi
smlouvy (v zth|aví dodatku č. l), pod úěeloým znakem 13 305, variabilní symbol 52Ż3089368,
specifický symbol 600Ż, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním ľozpočtu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 Yo č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kraje ć. ZK 17102119 ze dne Ż8. Ż. Ż0l9 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskýnuté poskyovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpoětu na rok Ż019 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve \.ýši 40 Yo č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovarského kľaje č,. ZK 17/02119 ze dne Ż8. Ż' 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV
státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní úěet poskyovatele,

o 3' splátka ve ýši nav.ýšení neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku ě. l.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen 

''dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la ztĺkona o sociálních sluŽbách nazákladě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiění
dotace 1, příp' procentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu ě.

na bankovní úěet uvedený v zélhlaví smlouvy' vaľiabilní symbol 52Ż3089368,
specifický symbol 6002.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskytnuýjednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku ě. l, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.
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na bankovní účet uvedený vzźthlavi smlouvy (v zá,hlaví dodatku ě. l),
variabilní symbol 5ŻŻ3089368, specifický symbol 6002.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou přijemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí' uvolněny v souladu s
ustanoveními odst' I, Ż a 3 tohoto článku na ílčet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatelę' ZÍizovatel poukáŽe peněŹní prostředky
na úěet příjemce bezzbyteč,ného odkladu.

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

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonemě. 563ll991 Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími ,platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zétkona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnicťví v souladu sę zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakźvkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvéstiční dotací l, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských činností příjemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiĘ), které
musí bý přijemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních účetních střediscích, zakázktrch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností či jiných sociálních služeb
zejména celkovou výši nákladů a qýnosů (vysledek hospodaření) zakalendźlřní rok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a zároveřl, aby byl na zák|adě odděleně vedené úěetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. KaŽdý účetní zápis v účetnicfví příjemce musí bý
podložen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označ,lt 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
účetních záznamech uvést výši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Součástí zźxěreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se
rozumí přehled o skuteěných nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi výnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních pľostředků z neinvestiční dotace 1je příjemce povinen v zźtvéreéné zprávě
uvést výši vľácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1

určené naplaĘ, mzdy a jejich navýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závéreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskyovatele (vľácené peněžní pľostředky musí být připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěreěné zprávy), a
to následovně:
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. nevyěerpanou ěáSt neinvestiční dotace l na účet č , úěelovy znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ3089368' specifický symbol 6002,

. nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et é. , variabilní
symbol 52Ż3089368, specifický symbol 6002,

. nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č.
variabilní symbol 5Ż23089368' specifický symbol 6002.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě nevyčeľpání peněŽních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněžních
prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na plaý, mzdy a jejich
navýšení.
Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí' vráceny na účet posĘtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v ztthlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou penéżní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
donlí. Současně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociáIních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě vrácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l uľěené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst' l ěIánku X' Ztxěreěná ustanovení ve znéní

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příľučce, která woří přílohu ě. l programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně
dodatků k progľamu nebo aktualizací příľučky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje
http://www.kr-kaľlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
Příjemce pľohlašuje, tę se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit.

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

článek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění aztstétvají v platnosti.

2. Tento dodatek ě. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnosti dnem uveřejnění
v ľegistru smluv na základě zákona č,.340/Ż0|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichŹ jęden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízęná obcí' je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, z nichž. jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovatel.

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

340lŻ0l5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zźlkon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pľovede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistľu smluv bude příjemcizasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních pľostředků (naqýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje usnesením č). ZK
281109119 ze dne 23.9.2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne ĺ/o'a/. ił(? |o ą,o l{
M

bezpe
pr

lnq.lĺří Lodľ
"'-'ředitel'

posĘrtovatel

Za správno*t

7/7

Podpis





speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

49774034lČo:

Diecézni charita PlzeP ĺlemce:

í. SpeciÍikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.9.2019 -

31j2202065,00%oblożnost42L żkaKarlovarsk krej
jednotlivci, matky /

otcové s détmi

osoby sociáhé
vyloučené bez

deteminujíciho vlivu
zdíavotního stavu či

VěkU

pobytoVáAzylov d mBetl moheb4842516azylové domy

Počet l żek: 'l71.1.20'.19 -

3'1j22020124UŽivatelé2,O1

Úvazky
pracovnik v
p ĺmé péči

Karlovarsk kÉj

osoby soclälne
vyloulené bez

deteminujiciho vlivu
zdravotního stavu ći

věku

ambulantnlNoclehárna Bgtlém cheb1't07751noclehárny

Poč t l żek: 31.1.2019 -

3'1.12202029UżiVatelé2,59
Úvazky

pracoVnĺk v
p ímé péći

Karlovarsk kEj

osoby sociálné
vyloućené bez

deteminujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

pobytováKrizová pomoc cheb8824't07krizová pomoc

1.9.2019 -

31.12.2020
19UŽivatelé,,Úvazky

pracovnik v
p imé pé i

Karlovarsk ' kraj

osoby sociálně
vyloućené bez

deteminujíciho vlivu
zdravotnĺho stavu či

Věku

ambulantniNĺzkoprahové dennĺ
centrum Cheb2442433nĺzkoprahová dennĺ centra

1.1.2019 -

31.12.2020201UŽivatelé1,34
Úvazky

pracovník v
p ĺmé péči

Karlovarsk krej

pomoc pŕi eŠeni
krizov ch a

ohÍożujicĺch situacĺ'
podpora osob

ohroŽen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydlenĺ

a osob bez p ist eši

osoby sociálné
vylouč né bez

deteminujicĺho vliVu
zdravotniho stavu či

věku

ambulantnĺoběanská poradna cheb1471 939odborné sociálnĺ
poradenstvi

Dalśl sp clnktce llużby v nĺYaznostl n.
8tanovené požadavky na z. rzenl soclálnl

slużby do sft loclálnĺch 3luż6b

Doba trvánl
pově enl
od-doMln. hodnotr

olnénlNázevMln. hodnota
l ěnlNázov

Územnl
p sobnost

eoclrlnl 8lużby

UP osněnl cllov
skuplny

Pdodtnĺ obl.tt
(dle sPRss)

FoÍma
poskytovánlNÓzoY soclálnl slużbyldentlnkátororuh 3oclálnl slużby

lndlkátoÍ 2lndlkátoÍ ĺ (lednotka
kapacľty)

13 40036 00013 400345 4005'18100'13 400876 900

pomoc pŕi eśenĺ
krizov ch a

ohrożujicich situaci'
podpora osob

ohÍożen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydlenĺ

a osob bez p ĺst eši

osoby sociálně
vylouČené bez

deteminujíciho vlivu
zdravotnĺho stavu Öi

vku

ambulantniobćanská poradna cheb147'1939odborné sociálnĺ
poradenstvĺ

Doflnancovánl roclálnl 6luŽbyNelnvestltnl
dotrco 23. spláJka

(nav Šénl
NDí)

2.3plátl(a
(.l0% tágtl

NDí
3chválené

ZKK dne 28.2.
20í9l

í. splatka (60%

Čá3tl NDí
3chválen zKK
dne 28. 2. 20í9l

z toho mln. n.
plrty, mzdy t

nrv lenl
Celkem

up esnénl cllové
Bkuplny

P'loŕltnl oblast
(dle SPRSSI

Fome
poskytovánlNázev goclálnl 8lużbyEenĺnkátorDruh EociálnlgluŽby

Nelnvestlčnĺ dotrco í (NDí)

.t



dennĺ 2482833
Nĺzkoprahové dennĺ

ambulantnĺ
Gntrum Cheb

osoby sociálně
vylouěené bez

dsteminujícĺho vlivu
zdÍ8votnĺho stavu ći

véku

97 3001 18 00097 800680 84C1 021 26497 80C1 799 900
jednotlivci, matky /

otcové s détmi

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminu.iícĺho vlivu
zdEvotnĺho stavu či

VěkU

pobytováAzylov d mBet|émcheb4882516azylové domy

7 00064 3007 000443 52C665 2807 00c1 115800

osoby sooálnÔ
vyloučané bsz

delaminujĺcĺho vlivu
zdÍ8votnĺho stavu ći

věku

ambulantnĺNocleháma Betlém cheb1107751noclghámy

21 0C76 00c21 700559 28C838 92021 7041 419 900

osoby sociálné
vyloučené bez

doteminu.iĺcĺho vlivu
zdravotniho stavu éi

pobytováKíizová pomoc cheb4424107krizové pomoc

25'tOE173 52C26024O0433 800

KARLOVARSKY KRAJ
Krajsky 

odb
sociat


