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Evidenění ěíslo: KK00375/20l9 l I

DoDATEKč. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoćtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních

služeb v ľoce 20l9

Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zźxodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
ĺČo: 7089l 168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,posĘrtovatel"

a

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

lČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen 

',příjemce")

Fibichova 85Ż,356 0l Sokolov
vĺyqcŻn7
Ż7991997
obecně prospěšná spoleěnost
K.ajsky soud v Plzni, O I 14

Mgr. Robeľt Pisár, ředitel

(společně jako,,smluvní stľany")

uzavírají tento dodatek ě' 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského
kľaje na zajištění sociálních služeb vroce Ż0l9 ze dne29'3.Ż0l9, ev. č. KK00375l20l9 (dále jen
,'dodatek ě. l").

článeIĺ l.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace a její úěel, doba, v níž'má b;ýt dosaŽeno účelu ve
znéní:

1. Příjemci se v roce 2019 poskytují na zajištění služeb penéżní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen,'neinvestiční dotace 1") ve ýši: 9 9l3 700,00 Kč (slovy: devět
milionů devět set třináct tisíc sedm set korun ěeských),

o ričelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace 2")ve ýši: l029 l00,00 Kč (slovy: jeden
milion dvacet devět tisíc jedno sto korun ěeských).

Neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskýovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. Ko'nkľétní specifikace služeb a ľozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy'

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskytnutí dotace ve zněni
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I Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č, na bankovní úěet uvedený v zźth|aví
smlouvy, pod úěeloým znakem l3 305, variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol 662l,
a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 n,a

bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy'
o 2. splátka ve \.ýši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní úěet poskýovatele'

odeslání neinvestiění dotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccĺ ČR 1dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu Sustanovením $ l0la zákona o sociálních službách nazélkladé
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpoětu na ľok 2Ol9 nabankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny vyplaty neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace |, v návaznlosti na změnu
výše a termínů vyplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude pŕíjemce_písómně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se posĘtovatel dozsĺí o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem'

Peněžní prostředĘ ve ýši neinvestiční dotace 2 budou přijemci poskýnuty jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűčtu č

na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5221089368,
specificĘ symbol6621'

3. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕizená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na úěet zÍizovate|e, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu
poskýovatele' ZÍizovatel poukáŽe peněžní prostředky na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, 11, l6, l7 článku YI. Zá,kladní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemě. 56311991 Sb.'oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zźtkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování 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 společné pľo více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odpovídajíci podílu
stanovenému podle pľokazatelného kitéria (metodiky), které musí b;it přijemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace souvisójící s poskytovanou šluzbou musí být
liětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetníóh
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících výhradně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl na zá'k|adě odděleně vedené účetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2. Každý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí b;it podložen průkazným účetním záznamem.

2.
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7. Příjemce je povinen úěetní ztnnamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, że se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést qýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Součásti zź.ľéĺeěné zprtwy je finanění vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnutych na zajištění sluŽby' Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vztahujících se kę sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyěeľpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pľo předložení zátvéreéné zprtxy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní p1ostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěľečné zprávy), a
to následovně:

. nevyěeľpanou ěást neinvestiění dotace l na úěet č , ílěelovy znak l3 305,
variabilní symbol 52210893 68' specifický symbol 662 l,

o nevyěerpanou část neinvestiční dotace Ż na účet ě. , variabilní
symbol 52Ż1089368' speciťrcký symbol 662l.

Současně s vrácením nevyěerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí' vráceny na úěet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněŽní prostředky ěi jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozyí. Souěasně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźxěrećná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příruěce, která tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce zźwazné, včetně dodatků k programu nebo
aktua|izací příľučky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevk}'-socialni/soc-prispevky.aspš. Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s pľogramem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněžními pľostředky řídit.

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

Clánek II.
Do smlouvy se vkládá

A' Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její účel' doba, v níž.má b;it dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen 

',neinvestiění dotace l") ve výši: l l 029 300,00 Kč (slovy:
jedenáct milionů dvacet devět tisíc tři sta korun ěeských), z této ěástky ěiní naqýšení
neinvestiění dotace 1: l l15 600,00 Kč (slovy: jeden milion jedno sto patnáct tisíc šest set
koľun českých), naýšení neinvestiění dotace l je určeno na plaý, mzdy a jejich naýšení (bez
ohledu na právní formu organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zv|áśtní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních
sluŽeb (dále jen ,,P|aĘý, mzdy a jejich naqýšení"),

r účelově určená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace 2")ve výši: 1 029 100,00 Kč (slovy: jeden
milion dvacet devět tisíc jedno sto korun ěeských),

o účelově urěená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální sluŽby") ve výši 90: ąo0,00 Kě (slovy:

: devět set šedesát tři tisíc čýři sta korun českých).
Neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány foľmou zźůohy s povinností následného vyúčtování. Konkétní '
specifikace služeb a ľozpis ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č' l dodatku č.
1.

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

1. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy (v zt.ŕ'laví dodatku ě. 1), pod úěeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5Ż21089368,
specificĘ symbol 66Żl, a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 %o č,ásti neinvestiění dotace 1 schválené usnesením Zastupitelswa

Karlovaľského kľaje ć,. ZK 17/02/19 ze dne Ż8. Ż.2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté posĘrtovateli zkapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpoětu na ľok Ż019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17ĺ02ll9 ze dne 28.2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpočtu na ľok Ż0|9 na bankovní úěet posĘrtovatele,

o 3. splátka ve ýši navýšení neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vecí ČR 1dĺle
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách nazák|aďě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. pľocentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace 1, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel domí o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiění dotace 1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní úěet uvedený v záhlaví.smlouvy, variabilní symbol 52Ż|089368,
specifický symbol 662l.

3. Peněžní pľostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. 1, ato foľmou bezhotovostního převodu zúčtu č'
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na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l),
variabilní symbol 5Ż21089368, specificĘ symbol 6621.

4. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace Ż a dofinancování sociální
služby budou příjemci' kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst' 7,Ż a3 tohoto ělánku na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím
svého ľozpočtu váah příjemce k rozpočtu poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky
na riěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Textustanoveníodst.6,7,ll,16,17 článkuYI.Základnípovinnostipřijemceveznění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v sou|adu se zákonem č,. 5631199l Sb., o ličetnictví , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a riěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zákona o účetnictví tento zélkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnýmiprávními předpisy' Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztwazků včetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociá|ními službami ěi ostatních činností příjemce (např' dle
zakázkového ěi analyického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou' nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální služby'
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských ěinností přijemce se do nákladů s|uŽby
zahrnují ve v'ýši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky), které
musí b1it přijemce schopen doložit' Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba)' Úěetní operace
související s posĘtovanou službou musí b1it účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analyickém členění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností či jiných sociálnícń śluz"u
zejména celkovou vyši nákladů a qýnosů (qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhľadně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na zźtkladé odděleně vedené ňč"tnĺ
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 úěetnictví příjemce musí b;it
podložen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o nák|ad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociáIní služby, a na
účetních záznamech uvést výši ěeľpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Souěástí ztyěreč,né zprávy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a qýnosech vĺahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady sluŽby a vľatky nevyěerpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1je přijemce povinen v zétvěreěné zprávě
uvést qýši vľácených peněŽních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1

uľčené na platy, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěľeěné zprźlvy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľeěné zpľźtvy), a
to následovně:
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. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace l na úěet č , účeloý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 662l,

o nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace 2 na űćet č, ' variabilní
symbol 5ŻŻ|089368, specifický symbol 662l,

. nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet ě.
variabilní symbol 5221089368' specifický symbol 662l.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu. V případě nevyěerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést qýši vľácených peněžních
pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l určené na plaý, mzdy a jejich
naqýšení'
Nevyěeľpané penéźní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na úěet posĘtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatęle uvedeného v zálhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní pľostředĘ či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogľamu. V případě vrácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést qýši vľácených peněŽních prostředků
připadající na část posĘrtnuté neinvestiění dotace 1 určené na platy, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Ztuéreč,ná ustanoveníve znění:

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontro|u a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiění dotace Ż a doťlnancování sociá|ní služby jsou dále stanoveny v programu a v
příruěce, kteľá tvoří přílohu ě. l programu. Týo dokumený jsou pľo příjemce zttvazné, včetně
dodatků k progľamu nebo aktualizací pŕírućĘ, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
http://www.kr-karlovarsky.c/clotace/Stranky/dotaceKK/prispevk),-socialni/soc_prispevky.aspx.
Příjemce prohlašuje' Že se seznámil s pľogramem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit.

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

článek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstávají v platnosti.

Ż. Tento dodatek č. l nabyvá' platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registľu smluv na základě ztlkona č,.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźkon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichž'jeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech , z nichž. jeden obdľží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovate|.

3. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. 1 v registru smluv na zák|adě zźlkona ć,.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registľu smluv (zźtkon o registru smluv), ve znění p<izdějších předpisů, provede poskýovatel'
oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (naýšení neinvestiění dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavření dodatku č. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením é. ZK
Ż8| /09l 19 ze dne 23. 9. Ż019.

Přílohy:
1. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

Kaľlovy Vary dne ĺĺcl ĺ0 - a4ą k, l'.ĺtąh..... dne
,/0. lr4

M
pr

poskýovatel

stĺ

příjemce

Za správnost

7/7

Podpis
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Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

27991997Ićo:
Pomoc v nouzi, o.p.s.P llemce:

1. specifikace slużeb

1.9.2019 -

31.12.202065,00%obloŽnostL żkaKarlovarsk: kraj
jednotlivci, matky /

otcové s dětmi

osoby sociá|ně
vylouČené bez

deteíminujĺciho vlivu
zdravotniho stavu či

Věku

pobytováAzylov d m7703067azyloVé domy

1.9.2019 -
31 12.202050,00%obložnost21L ŽkaKaÍlovarsk ką

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujĺcĺho VIivu
zdravotnĺho stavu Či

věku

pobytováDirmnap lcesty
Kynśperk nad oh ĺ

8198888domy na pfrl cesty

Počet lťrżek: 261.1.2019 -

31j22020wtJživatelé2,86
Uvazky

pracovnikť] v
p imé péti

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujiciho vlivu
zdravotnĺho stavu či

věku

ambulantnĺNocleháma4534646noclehárny

1.9.2019 -
3'.t.12.2020UŽivatelé

Úvazky
pracovnĺk v
p ĺmé péči

KaíloVarsk kÉj

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujĺciho VliVu
zdravotnĺho stavu ěi

VěkU

ambulantni,
terénnĺ

lnterueněni centrum2575539interuenčnĺ centra

1.9.2019 -

31.12.2020
67Uźivatelé

Úvazky
pracovnikť] v
p imé péěi

KaÍlovarsk kraj

osoby sociálně
vylouěené bez

det rminujíciho vlivu
zdravotniho stavu či

Věku

ambulantnĺNĺzkoprahové dennĺ
c ntrum

4711739nizkopíahová dennĺ centra

't.1.2019 -
31 122020105Uźivatelé2,06

Úvazky
pracovnĺk v
plimé péči

Karlovarsk kÉj

pomoc p i eśeni
krizov ch a

ohrożujícĺch situacĺ'
podpora osob

ohrożen ch chudobou'
dluhy a ztrátou bydlení

a osob bez p ĺsteŠĺ

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantnĺ,
terénní

odbomé sociálni
poradenstvĺ8396 04odborné sociální

poÍadenstvĺ

Dalšĺ 8PoclÍlkaco slużby v náYeznogtl na

atanovené pożadavky nr zrlrzenl 8oclálnl
slu'by do 3ĺtě soclalnlch slużeb

Doba tNánl
pově énl
od doMin. hodnota

olnénlNázevMln. hodnota
olnénlNázev

Územnl
p sobnost

8oc|á|nl 8lužby

UPŕesnénl cllové
skuplny

PÍlorltnl oblast
(dlo sPRSS)

Fo ma
poskytovánlNázev Boclálnĺ slużbyldentlflkátorDruh sociálnl8luźby

lndlkátor 2lndlkátot ĺ 0ednotka
kapacłty)



pečoV8telská slużba 46429 9

2. Rozpis poskytnuté dotace

Pećovatelská slużba
Pomoc v nouzi, o.p.s.

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duševním
onemocněnim

Karlovarskl kraj
Úvazky

pracovnĺkl:l v
p ĺmé péči

terénnĺ 5,32 lJżiVatelé 58
1.1.2019 -
31.12.2020

266 500152 900247 50C879 6001 319 40C247 5002 446 50C
j dnotlivci, matky /

otcové s dětmi

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujlcího vlivu
zdravotnĺho stavu Či

Věku

pobytováAzylov dťlm7703067azylové domy

't38 800í04 600't78 70C635 240952 mC1747001 766 800

osoby sociálné
vyloučené bez

det minu'iíclho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

Véku

pobytováD mnap l sty
Kynšperk nad oh ĺ

8198888domynap lcesty

61 70098 900192 10C682 6801 02402C't92't001 898 800

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujlcĺho vlivu
zdravotniho stavu éi

véku

ambulantnĺNocleháma4534646noclehámy

84 10052 800102 60C364720547 08C't02 6001 014 400

osoby sociálné
vyloućené bez

determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či

věku

ambulantni,
terénni

lnterueněnĺ ntrum2575539intervenénĺ centra

268 0021 30041 40C147 200220 80C4't 400409 400

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminujĺciho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

véku

ambulantnĺ
Nizkoprahové denni

centrum
4711739nlzkopÍahová denní ntra

13 10073 600142 900508 000762 00014290A1 412900

pomoc pŕi eŠeni
krizov ch a

ohroŽujicích satuací,
podpora osob

ohrożen ch chudobou
dluhy a ztrátou bydlenĺ

a osob bez p íst śĺ

osoby sociálně
vylouěené b62

detérminujĺcĺho vlivu
zdÍavotnlho stavu či

véku

ambul8ntnĺ,
terénnĺ

odborné sociálni
poradenstvĺ8396604

odborné sociálnĺ
poradenstvĺ

Dďln.ncovánĺ 3oclálnl 3lużbyNolnvoltlčnĺ
dot cc 23. tplátkl

(nav tenl
NDí)

z, aplalKa
(,ĺo% tástl

NDí
3cbv l6nÓ

ZKK dm 28. 2.

'níql

í.3plátkl (60%

čá.tl NDí
3chválenÓ zKK
dno 28. 2' 20í9)

z toho mln, nr
phty, mzdy r

nrv aenl
Celksm

UpľÚněnl cllovÓ
skuplny

PŤloÍltnl obl'st
(dlo SPRSS)

Foma
po3kytovánlNaz6v 8oclálnl 8lużbyldentlflkátorDruh toclálnĺ slużby

Nolnvestlčnl dottco í (NDl)
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Pečovatelská slużba
Pomoc v nouzi, o.p.s.

senio i, osoby se
zdravotním postiżenĺm

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duševnĺm
onemocněnĺm

terénnĺ
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