Evidenčníčíslo: KKO 036Ż/2019 l l

DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského kľaje na zajištěnísociálních
služeb v ľoce 20l9

Karlovarský kľaj

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodni 353i88, 360 06 Kaľlovy Vary
7089l 168
CZ7089l168
Mgr. Petr Kubis, náměstęk hejtmanky

Bankovní spojení:

Číslo,ičtu:

Bankovní spojení:
Čísloűčtu:
(dále jen,'poskýovatel")
a

Město Aš
Sídlo:
datová schránkďe-mail

lČo:

Kamenná 473/5Ż,352 01 Aš
5nubqyS

:

25390t

Právní forma:

obec

Mgr. Dalibor Blažek, starosta

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Čísloúětu:
(dále jen,,příjemce")
(společně jako ,,smluvní strany")

uzavírajítento dodatek č. l kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb vľoce 2019 ze đneŻ6.3.Ż0l9,ev. ě. KK0036ŻĺŻ0l9(dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A'

Text ustanovení odst' 1 článku III. Výše dotace
znění:

1.

Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, které jsou souěástí

a

její účel,doba, v níżmáb;it dosaženo úěęlu vę

vyrovnávací platby:
o účelověurěená neinvestiční dotacę zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiění dotace 1") ve výši: l 62l 300,00 Kě (slovy:jeden
milion šest set dvacet jedna tisíc tři sta koľun českých),
o účelověuľčená nęinvestičnídotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy: nula korun

českých).
Neinvestiění dotace

l

a neinvestiění dotace 2 (společně dźúetaké jako ,,dotace") jsou posĘrtovány

foľmou ztilohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace služeb a rozpis
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v pŕílozeč. 1 smlouvy.

B.

Text ustanovení článku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění:
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ýše

1.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č
na bankovní účetuvedený v zź.ŕ'laví
smlouvy, pod účelovýmznakem l3 305, variabilní symbol 532l089368, specifický symbol 5300,
a to v souladu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpoětu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestičnídotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na rok Ż0|9 na bankovní účetposkýovatele'
odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vecí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l01a ztlkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a teľmíny výp|aĘ neinvestiění
dotace 1, příp:'pľocentnípoměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace 7,v nźlvaznosti na změnu
výše a termínůqýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemžbude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovate| dozví o skutečnostech, které objektivně brání

poskýnutí neinvestiění dotace

1 příj emci

ýše sj ednaným

způsobem.

2.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu č
na bankovní účetuvedený v zźlh|avísmlouvy, variabilní symbol 5321089368,
specifický symbol 5300.

3.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zÍízená obcí' uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní pľostředky na úěet příjemce bezzbytečného odkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6, 7 , 11, 16, 7 7 ělánku YI' Zźkladnípovinnosti příjemce ve znění:

6.

Příjemce je povinen vést riěetnictví v souladu se zákonem č,. 563/199l Sb., o účetnictví've znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými

právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $

l

odst.

Ż zátkona o

ričetnictvítento zákon

nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést ričetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmipľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v Ĺlčetnictvístavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných 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 činnostípřijemce (např. dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestičnídotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu

stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjernce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šluzbou musí byt
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských činnostíči jiných sociálních služeb zajména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) zaka|endářní rok souvisejících ýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
ztroveřl, aby byl nazák|adě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady' které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným ílčetnímzáznamem.
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7.

Příjemce je povinen úěetnízáznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé,Že sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchzáznamech uvést ýši ěerpaných
peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestičnídotace 2.

11. Součásti zźlvéreěnézprźĺvyje finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2

poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě' včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace

l

a neinvestičnídotace 2.

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní pľostředky

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněŽní prostředky musí bý připsány na úěet
poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěľečnézprźxy), a
to následovně:
. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace

l na účetč
, účelovýznak l3 305,
symbol
5300,
specifický
symbol
5321089368,
variabilní
. nevyěeľpanou ěást neinvestiční dotace Ż na űéet č)
, vaľiabilní
symbol 532 l 089368, specifický symbol 5300.
Současně s vľácenĺm nevyěeľpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
Nevyěeľpané peněžníprostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zÍízená obcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního ličtu zÍizovatęlę uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.
17. Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku Vl. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněŽní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace 1
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v pľogľamu a v příľuěce, která tvoří přílohu č. 1
programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příľučky,a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.krkarlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKI(/prispevky-socialn i/soc-prispevk-v.aspx. Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s pľogramem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněžními pľostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

1

článku X. Ztuéreěná ustanovení ve znent

článeľII.
Do smlouvy se vkládá

A.

Text ustanovení odst.

1.

Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžnípľostředky, kteľéjsou souěástí

l článku III. Výše dotace a její účel,doba, v níŹmá b;it

dosaŽeno úěelu ve

znéní:

vyrovnávací platby:
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o

účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení 101a zákona o
$
sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve v'ýši: l 7Ż7 800,00 Kě (slovy: jeden

milion sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých), z této čáStky einí ńavýšení
neinvestičnídotace l:106 500,00 Kč (slovy: jedno sto šest tisíc pět set Ĺorun ěeských),
naýšeníneinvestičnídotace l je určeno na plaý, mzdy ajejich naqýšení (bez ohledu na
pľávní foľmu organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících

o

pľostředků na zvláštnípříplatky za směnnost v odpovídajícíchdruzích sociálních sluŽeb(dále
jen ,,platy, mzdy a jejich naýšení")'
úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen
dotace Ż") ve v'ýši: 0,00 Kč (slovy: nula korun
',neinvestiční

českých),
účelověuľčená neinvestiění dotace zrozpoélĺlposkýovatele dle ustanovení 105 zákona o
$
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve qýši 0,00 Kě (slovy: nula
korun českých).
Neinvestičnídotace 1, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také

o

jako .dotace") jsou poskytovány'f,ormou zálohy

s povinností následného vyúčiování'Konkľétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze ě. l dodatku č.
1.

B'

Text ustanovení článku tV. Způsob poskytnutí dotace ve znění:

I

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace l budou příjemci posĘrtnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtuě.
na bankovní účetuvedený i záhlaví
smlouvy (v zźthlavídodatku č. l), pod účeloýmznakem l3 305, vaľiabilní symbol 5321089368,
specificĘý symbol 5300, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpočtu

následovně:

r l.

splátka ve výši 60 oÁ části neinvestičnídotace 1 schválené usnesením Zastupitetstva
Kaľlovarského kaje č,. ZK 17l0Żll9 ze dne 28.2'Ż0|9 bude uvolněna po připsánísplátky
dotace poskýnuté posĘrtovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního ľozpoětu na_rok ŻO19 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,
o 2' splátka ve výši 40 oÁ č,ásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje ě' ZK l7/02ll9 ze dne 28' 2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoý 3 l3 MPSV
státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní účetposkýovatele,
o 3. splátka ve qýši naýšeníneinvestičnídotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku ě. l.
odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázźmo na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a iociálních vecĺ ČR
1dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ 101a zttkona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na ľok Ż0l9 nabankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a teľmínyvýplaty neinvestiční
dotace l, příp. pľocentnípoměr jednotliqých splátek neinvęstiění dotace |,v náiaznosti na změnu
výše a teľmínůqýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude pŕíjemce_písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotace1 přijemci ýše sjednaným způsobem.
2.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvęstiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního prevódu z ilětu č.
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 53Ż1089368,
speciťrcký symbol 5300.

3.

Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕenídodatku ě. 1, ato formou bezhotovośtníhóprevódu zúčtuč.
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I

na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy (v zźthlavídodatku
variabilní symbol 5321089368, specifický symbol 5300'

č' l),

4.

Peněžníprostředky ve výši neinvestiční dotace 1' neinvestiční dotace Ż adofinancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕizená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. 7,Ż a3 tohoto ělánku na úěet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskytovate|e. Zŕizovatel poukáŽe peněŽní pľostředky
na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7,

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnicwí,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a úěinnými

ll,

16, 17 ělánku

YL Zźkladnípovinnosti příjemce ve zněni

právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zźtkona o Ĺrěetnictví tento zźlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícími platnými a ličinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v űčetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétnísluŽbě (identifikátoľu služby)' řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakźnkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahľnují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle pľokazatelného kľitéria (metodiky), které
musí bý příjemce schopen doloŽit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou ósobou příjómce (statutární orgán' popř. jím pověřená osoba). Účetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních úěetníchstřediscích, zakźnkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou ýši nákladů a qýnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené úěetní
evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. Każdý účetníztryis v úěetnicwí příjemce musí bý
podložen průkazným účętnímzáznamem.

7.

Příjemce je povinen úěetnízźznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, Že sejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na

účetníchztnnamech uvést výši čeľpanýchpeněŽních prostředků z neinvestiční dotace
neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

l

nebo z

11. Součástízávěreěné zprźtvy je finančnívypořádání neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a

dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyěíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyěeľpaných peněžníchprostředků poskynuých
na službu z neinvestičnídotace l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněŽních prostředků z neinvęstičnídotace l je příjemce povinen v závěreéné zprávě
uvést ýši vľácených peněžních pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l
urěené na plaý, mzdy a jejich naýšeni.

z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zźpěreénézprávy odboru .sociálních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyčerpané peněžní prostředky

převodu na účetposkytovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí b;it připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěreěné zprávy), a
to následovně:

517

o
.

nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace l na účetč
variabilní symbol 5321 089368, specifický symbol 5300,

, úěelový znak l3 305,

, variabilní
nevyčeľpanou část neinvestiční dotace Ż na úěet ě.
symbol 5321089368, specifický symbol 5300,
. nevyěerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účetč.
variabilní symbol 532 l089368, specifický symbol 5300'
Současně s vrácením nevyěerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném. v příloze č. 4a programu. V případě nevyěerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních
prostředků připadající na část poskýnuté neinvęstiční dotace 1 urěené na plaý, mzdy ajejich

naýšení.
Nevyčerpanépeněžnípľostředky z dotacę budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vľáceny na účetposkýovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovate|e uvedeného v zélhl'avísmlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel'na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na

formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu. V případě vrácení peněžníchpľostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést qýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l urěené na platy, mzdy a jejich naýšení.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání,kontľolu a finančnívypořádání neinvestiění dotace
1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogľamu a v
příručce, která woří přílohu ě. l progľamu. Tyto dokumenĘ jsou pľo příjemce závazné, včetně
dodatků k pľogramu nebo aktualizací příručky,a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje
/dotaceK
Příjemce pľohlašuje,že se seznámil s programem a příručkoua bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit'

E.

Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

1

ělánku X. Závěreč,ná ustanovení ve znění:

článek III.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűsttwají v platnosti.

2.

Tento dodatek č. 1 nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v registľu smluv na základě zákona ě.340120|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zźtkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichŹjeden obdržípříjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichž' jeden obdržípříjemce' třiposkýovatelajeden zŕizovatel.

3.

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v ľegistľu smluv na zátk|adě zźtkona č,.
340lŻ0|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv (zákon o ľegistľu smluv)' ve znénípozdějších předpisů, pľovede poskýovatel,

oznámení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e_mail uvedený v záhlaví smlouvy.

6/7

't

poskytnutí peněžních prostředků (navýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavření dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského kraje usnesením é. ZK
Ż8| /09l 19 ze dne 23. 9. 2019.

4. o

Přílohy:

1.

Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

Ar

..?.r''.((,.?ĺ+

Kaľlovy Vary dne

/l.ło" ą

dne

łđ
pro
ĺ.

ď

poskýovatel

.rĹfu

*

$ 14 Ňcl Eň ľl.

Za správ

Podpis
717

*

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

Plíi.mcé:

Město Aš

ćo:
1.

253901

specifikace sluŽeb

Druh soclálnl3lużby

ldentlĺikátor

Názov .oclálnl 3lužby

Foŕm!

po8kytovánl

Prlorftnl obla3t
(dle SPRSS)

Up esnénl cĺlové
8kuplny

Územnĺ

lndikátor

soclálnl 3lużby

9138850

l/ěsto Aš _ peČovatelská

sluźba

ambulantni,
terénnĺ

a

chronick m

0ednotka

Název

5,8

UżiVatelé

Uvazky

Dalšl specmkace slużby v návazno8tl n!
atanovené poż8drvky nr zl azenĺ soclálnl
rlużby do 8ltě 8oclálnlch 3lużeb

Doba tÍvánĺ

lndlkátor 2

Mln. hoonota
DlnÄnl

pracovník v

Karlovarsk kÉj

onemocněním' osoby
s duševnĺm
oněmocněnim

kapaclty)

Názgv

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm
pečovatelská sluŽba

í

p sobnost

pové qnl

Mln. hodnota

od-do

126

31j22020

Dlnénl

p ímépéči

1.1.2019-

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nelnvestlěnĺ dotace

Druh 8oclálnĺ služby

ldentlflkátor

Název Eoclálnl 8lużby

Foma

poskytovánl

Prlorltnl obĺast
(dle

SPRss)

Upae8něnl cllov

śkupiny

loho mln. na
platy, mzdy a
nav ěenl

z

celkém

1.

ĺ (NDí)

sPlátk8 (60%
čá8tl NDí

schválBn zKK
dno 28. 2. 2019)

2. 8plátkl
(40% částl

NDl
schválené

ZRKdna2a.2.
'

3.8plátka
(nav śenl

Nelnvertlčnĺ
dotece 2

Do'lnancovánl soclálnĺ 9lużby

NDíl

íql

senio i, osoby se
zdravotním postiżením
pećovatelská slużba

9138850

Město AŠ- peěovatelská

slużba

ambulantni,
terénnĺ

a

chronick m

onemocněnĺm' osoby
s duŠevnĺm
onemocněnim

1

727 800

106 500

97274O

648 520

106 500

c

c

KARLovARSKY t{P3
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sociai:

