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Evidenčníčíslo:KKO
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k veřejnopľávní smlouvě o poskýnutí dotacez rozpoětu Kar|ovaľského
kraje na zajištění sociálních
služeb v roce 20l9

Karlovarský kraj

Sídlo:
Zźtvodní353l88,36006 Karlovy Vary
lČo:
70891168
DIČ:
CZ708g1168
Zastoupený: Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo úětu:

Y

P:ik"ľíspojení:

Císlo účtu:
(dále jen',posĘĺtovatel")
a

('

Res vitae, z.s.

Sídlo:
datová schránkďe_mail

IČo:

Blahoslavova l8, 360 0l Kaľlovy Vary

:

Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:

Zastoupený:
Bankovní spojení:

hj2azfq
69968209
spolek

Krajsky soud v Plzni,LŻ852
Eva Andľej sková, místopředsedĘně

Císlo účtu:
(dále jen,,přiiemce")
(spoleěně jako,,smluvní stľany..)

uzavírajítento dodat9!. č: 1 k veřejnoprávní smlouvě o posĘrtnutí
dotace zrozpočtu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb v ľoce 2019 ze dne źa. g.
zolg, ev. č. KKoö 377/Ż01g (dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A'

1'

Text ustanovení odst.
znění:

l

článku III. Výše dotace

a

její úěel, doba, v níž.mábý dosaŽeno účeluve

Přil'emci

se Vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžníprostředky,
kteľéjsou součástí
vyrovnávací platby:
úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele
dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnĺ dótace l") ve výši:
l l 838 500,00 Kč (slovy:
jedenáct milionů osm set třicet osm tisíc pět set
korun českých),
účelověurěená neinvestičnídotace zrozpoitu poskytovatele
dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičńídotate 2;'7 ve výši: 474
800,oo ĺ<e 1slovy: jeden

o
o

l

milion ěýři sta sedmdesát ětyřitisíc osm set torun eest1icnj.
Neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 (společně aa1e taŕe;ato
jsou poskytovány
',dotace,.)
formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Konkrétní
śpecifikace slúieb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny i pÍílozeč.l smlouvy.

B

Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:
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1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskytnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č,
na bankovní účetuvedený v zźh|avi
smlouvy, pod űěelovym znakem l3 305, vaľiabilní symbol 5Ż22089368' specifický symbol 6008,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního ľozpoětu na ľok 2019 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o ).. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV Státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní účetposĘrtovatele'
odeslání neinvestičnídotace 1 ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vźnáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace posĘtnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ lOla zákona o sociálních službách na zźtk|adě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpočtu na ľok Ż0l9 na bankovní
úěet poskytovatele. Posbrtovatel si vyhrazuje pľávo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace 1, příp' pľocentnípoměľ jednotliqých splátek neinvestičnídotace 1,v návaznosti na změnu
ýše a teľmínůýplat ěi procentního poměľu jednotliých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel doruí o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotacel příjemci qýše sjednaným způsobem'

2.

Peněžní prostředky ve

3.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst' l a 2 tohoto článku
na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoětu

ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűćtu ě.
na bankovní účetuvedený v zźlhlavísmlouvy, vaľiabilní symbol 52ŻŻ089368,
specifický symbol 6008.

poskytovate|e. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu.

C'
6.

Text ustanovení odst' 6,7 ,

ll,

16, 77 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonem č,. 5631199l Sb., o úěetnictví,ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. Ż ztlkona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o úěetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmipľávními předpisy. Příjemce je povinen véstv úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladri a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke'konkľétníslužbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakźnkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vŻahuje na veškeré
jednotlivé položky souvisejícíse sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky souvisejícís
poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvestičnídotací 2. Nepřímé náklady společnépľo více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéľia(metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen doložit.
Metodika musí byt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace souvisejícís poskytovanou službou musí bý
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analyickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokźzat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíěi jiných sociálních služeb zejména celkovou qýši nákladů a ýnosů
(vysledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchvýhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveřt, aby byl nazák|adě odděleně vedené űčetníevidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2. Každý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí b1/t podloŽen průkazným ričetnímzźvnamem.
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7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy oznaéittak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na úěetníchzáznamech uvést ýši čerpaných
peněŽních pľostředků z neinvestičnídotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

je finančnívypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vĺahujícíchse ke službě, včetně vyěíslení rozdílu mezi ýnosy a náklady
služby a vľatky nevyěerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace

11. Součástí závéreč,nézprttvy

l a neinvestičnídotace

2.

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprttvy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní prostředky

převodu na úěet poskýovatele (vrácené peněŽní pľostředĘ. musí byt připsány na účet
posĘrtovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení zźtvěreěné zprźlvy), a

to následovně:

o

1 na účetč
účeloqýznak 13 305,
vaľiabilnísymbol 52220893 68' specifický symbol 6008,
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č,
, variabilní
symbol 5222089368, specifický symbol 6008.
Současně s vrácením nevyčeľpaných peněžníchprostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avizo na foľmuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.
NevyčerpanépeněŽní prostředĘ z dotacę budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízenáobcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzřizovatele uvedeného v záhlavi smlouvy' kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtuposkýovatele.

nevyčeľpanoučást neinvestičnídotace

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst' l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel,na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dorvi. Souěasně s vľácením peněžníchpľostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D.

1.

Text ustanovení odst.

1

článku X'' Zźyěreč,náustanoveníve znění:

Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí, ěerpání' kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace

l

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Tyto dokumený jsou pľo příjemce závazné, včętně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příľučky,a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http://www'krdotaceKK/
Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příľučkoua bude se jimi při hospodaření s poskytnuými

peněžnímipľostředky řídit.

E.

Příloha č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Clánek II.
Do smlouvy se vkládá

A.

1.

Text ustanovení odst'
znění:

l

článku III. Výše dotace

a

její úěel, doba, v níżmá,bý dosaŽeno účeluve

Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky, kteľéjsou souěástí

vyrovnávací platby:
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o

úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 12517 600,00 Kč (slovy:
dvanáct milionů pět set sedmnáct tisíc šest set korun českých), z této částky činínaqýšení
neinvestiční dotace l:679 100,00 Kč (slovy: šest set sedmdesát devět tisíc jedno sto korun
českých), naýšeníneinvestiění dotace 1 je uľěeno na plaý, mzdy ajejich naýšení(bez
ohledu na pľávní formu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějícíchprostředků na zvláštnípříplatky za směnnost v odpovídajícíchdruzích sociálních
služeb (dále jen ,,PlaW,mzdy a jejich naýšení"),
o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních s|užbách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 1474 800,00 Kě (slovy: jeden
milion čýři sta sedmdesát ětyřitisíc osm set korun českých),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen
sociální sluŽby") ve výši 0,00 Kě (slovy: nula
',dofinancování
korun ěesĘch).
Neinvestičnídotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako
jsou poskytovány formou ztilohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní
',dotacre")
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze č. i dodatku ě.

l.

B.

Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znéní:

1.

Peněžní prostředĘ ve v,ýši neinvestiění dotace 1 budou přijemci posĘrtnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu ztlětu ě'
na bankovní účetuvedený v zźlhlaví
smlouvy (v zéthlaví dodatku č. 1), pod účeloqýmznakem 13 305, vaľiabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 6008, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu

následovně:

o l.

splátka ve výši 60 %o č,źtstineinvestičnídotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17/0Żll9 ze dne 28. 2' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % části neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17l0Żl19 ze dne 28. 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV
státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účetposkýovatele,
o 3. splátka ve ýši navýšeníneinvestičnídotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č' l.
odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zákona o sociálních službách nazźtkladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2Ol9 na bankovní
účetposkýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvęstiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace 7, v ntlvaznosti na změnu
výše^a termínůýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,o čemžbude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
posĘrtnutí neinvestičnídotacę1 příjemci vyše sjednaným způsobem.

2.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űčtu č
na bankovní účetuvedený v záhlavi smlouvy, variabilní symbol 52ŻŻ089368,
specifický symbol 6008.

3.

PeněŽní prostředĘ ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuĘ jednorŁově
do 30 kalendářních dnů po uzavÍeni dodatku č. l' ato formou bezhotovostního převodu zúětu ě.
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na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy (v zźth|avi dodatku
vaľiabilní symbol 5Ż2Ż089368, specifický symbol 6008.

č' l)'

4.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1' neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální

C.

Text ustanovení odst. 6, 7 ,

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonemč,. 563ll99l Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy' JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zźtkona o úěetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou kę konkľétníslužbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a

sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. |, 2 a 3 tohoto článku na úěet zŕizovate|e, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého ľozpočtuvztah příjemce k rozpočtu poskýovatele. ZÍizovatel poukáŽe peněŽní prostředky
na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu.

ll,

76, 17 článku YI. Zź.kladnípovinnosti příjemce ve znění

ýnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činnostípříjemce (např.
zakánkového

ěi

dle
na
veškeré
vztahuje
se
úětování
odděleného
analytického členění).Povinnost

jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací l, neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společnépro více hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby
zahrnují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiĘ), které
musí bý příjemce schopen doloŽit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovcánoů ósobou příjômce (statutáľní oľgán, popř. jim pověřená osoba). Úěetní operace
souvisejícís poskytovanou službou musí b;it účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém členění, ve zvláštních úěetníchstřediscích, zakázkäch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činnostíěi jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou ýši nákladů a ýnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na zák|adě odděleně vedené úěetní
evidence schopen vyělenit náklady, kteľébyly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Każdý účetnízápis v účetnictvípříjemce musí byt
podložen průkazným úěetnímzáznamem.

7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
úěetníchzáznamech uvést výši čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

je finanění vypořádání neinvestiění dotace l, neinvestični dotace2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady služby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestičnídotace l, neinvestiění dotace 2 a doflnancování sociální sluŽby' V případě

11. Součástízźtvěreěné zprávy

nevyčeľpánípeněžníchprostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v ztwéreénézprávě
uvést qýši vľácených peněžních pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestičnídotace l
urěené na platy, mzdy a jejich nav'ýšení'

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závéreóné zprźtvy odboru .sociálních věcí formou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky

převodu na účetposkýovatele (vľácené peněŽní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečnézprźny), a
to následovně:

s17

.

nevyěerpanou část neinvestiění dotace l na účetč
úěelový znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż22089368, specifi cký symbol 6008'
. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 2 na űčet č,
, variabilní
symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 6008,
. nevyěerpanou ěást dofinancování sociální sluŽby na účetč.
variabilní symbol 5Ż2Ż089368, specifický symbol 6008'
Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě nevyčerpání peněŽních
pľostředků z neinvestičnídotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních
pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace 1 uľčenéna plaý' mzdy ajejich
naqýšení.

Nevyěeľpané penéŹnípľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na úěet poskýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v ztthlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.
17. Přijemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžnípľostředky či jejich část poskýovateli
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 skuteěnosti
dozví. Souěasně s vľácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboľu sociálních věci avízo na

formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě vrácení peněžníchpľostředků
l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních prostředků

z neinvestiční dotace

připadající na část posĘrtnuté neinvestičnídotace

l

uľčenénap|aý, mzdy

a

jejich navýšení.

D.

Text ustanovení odst'

1.

Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
1, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny V programu a v
příručce, kteľá tvoří přílohu č. 1 pľogramu. Týo dokumenty jsou pro přijemce zttvazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příručky' a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje
hftp://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Strankv/dotaceKK/prispevky-socialn
i/soc:prispevk)'.aspx.
Přijemce prohlašuje, Že se seznámil s programem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit.

E.

Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

l článku X.

Zźpěreč,ná ustanovení ve znění:

článek tll.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűsttlvají v platnosti.

2.

Tento dodatek ě. l nabývá platnosti podpisem smluvních stran a rĺčinnostidnem uveřejnění
v registru smluv na zźk|adézákona č).34012015 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichżjeden obdržípřijemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je přijemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichź jeden obdrŽí příjemce, třiposkýovatelajeden zŕizovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v registru smluv na zźtkladě zźlkona č,.
340ĺ2015 Sb'' o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede posĘrtovatel,
oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.

6/7

poskytnutí peněŽních pľostředků (naýšeníneinvestiění dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kľaje usnesením č,. ZK
28ll09l|9 ze dne 23.9.Ż0l9.

4. o

Přílohy:

1.

Specifikace sluŽeb a rozpis posĘrtnuté dotace

Karlovy Vary dne

M

/ó.// /oą

/(

,fi

.. dne

ubls
vecl,

zóleŽitcstĺ

pľUemce

posĘrtova.tel

717

1

t

-10-2019

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

P llemce:

ReŚ

vilae z s
69968209

lčÔ:

í ' speciÍikace sluŽeb

Druh soclálnl 8luźby

teleÍonická krizová pomoc

ldentlÍlkátor

8642545

Názov soclálnl glużby

Linka

d

véry

Fo ma

PŇkytovánl

teÍénni

PatoÍltnl obla8t
(dle SPRSSI

Up esněnl cllové
kuplny

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi
věku

lndlkator

Územnl

pfuobnost
soclálnl slużby

Karlovarsk kEj

í

(|édnotka

lndikátoľ 2

kapaclty)
Mln. hodnota

Název
Úvazky
pracoVník v

Mln. hodnota

Názov

olněnl

Dalšl specmkrcc 8lużby v navrznoatl na
8tanovGnÓ pożtdlvky nl z' azénl 3oclalnl
3luźby do 3lt 3oclalnlch 8lużeb

Dlnénl

144

Hovory

2,47

Dobr truánl
pověľenl
od do

p imé péěi

't.'t.2019-

3'.tj22020

i ešeni
krizov ch a

pomoc p

ohrożujĺcĺch situaci'

odboÍné sociálnĺ
poradenstvi

krizová pomoc

5706154

0585415

ManŽelská, ĺodinná a
občanská poradna

Krizové ntrum

ambuIantní

ambulantni

osoby sociálně
vyloučené bez
deteminujĺciho vlivu
zdravotniho stavu ći
Véku

a osob bez

pŕistešĺ

Karlovarsk kGi

9368538

Psěovatslská slużba

terénní

Üvazky

kraj

pra@vnik v

KarlovaÍsk kEj

pÍacovnik v

Karlova6k

a

chronick m

onemocněním. osob s
duŠeVnim
onémocnénĺm

1.1.20 t931.'12.2020

Użivatelé

p ĺmépéči

230

2,87

senio i, osoby se
zdravotním posliżenim
pećovatelská slużba

Úvazky

pracovnĺk v

podpora rodiěovsk ch
a dalších kompetencí
rodiěŮ' podpora děti a
mlad ch dospél ch do
26 let

osoby sociálně
vyloučené bez
determinUjicĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu či
véku

86

0,96

podpora osob
ohrożen ch chudobou'
dluhy a arátou bydlenĺ

) 7Ä

tJŽivatelé

69

18,65

UŽivat lé

242

p imé péči

Úvazky

p imé péči

'1.1.2019-

31 122020

't.1.201931 122020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nolnvestllnl dot ca

Druh 8oclálnĺ 8lużby

ldentlÍlkáto

Nłzev 3oclllnĺ s|użby

FoÍm8
poskytovánl

P lodtnl oblast
(drc

sPRss)

Up é3něnl cllové
Bkuplny

célkom

z toho mln, na
plrty, mzdy 8

nrv

enl

ĺ (ND1)

í. splátkt (60%
ěł3tl N01

3chvÓlené zl(K
dno 28. 2. 20í9)

2' lplátk
(/o% částl

'

NDí

8chválen

ZKK dno 28.2,
20{ql

3.

lplátkr

(nav aenl
NDí)

Nelnv$tllnl
đotlco2

Doílnancovánl soclllnl 8lużby

teleÍonická kÍizová pomoc

8 ,42545

Linka

d

věry

t9íénnĺ

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujicĺho Vlivu
zdravotního stavu či
Věku

1 044 300

96 20C

83 900

't00 90c

0

720

994 480

265 900

144 104

0

18 000

995 58C

663720

't

18 00c

96 200

211 300

3 571 50C

2 381 000

1 424 404

83 900

2752 104

265 900

i ešeni
krizov ch a

pomoc p

odboÍné sociálnĺ
poradonstvĺ

5706154

ManŽelská' rodinná a
občanská poradna

ambulantnĺ

osoby sociálně
vyloučené bez
detgfminujĺcĺho vlivu
zdravotniho stavu ti
věku

onrożujicĺch situacĺ'
podpora osob
ohrożen ch chudobou,
dluhy a zfátou bydlení
a osob b6z p ĺst šĺ

1 491

podpoÍa Íodičovskch
a dalšĺch kompetencĺ
rodič podPoÍa d tĺ a
'
mlad ch dospěl ch do

26let

krizová pomoc

6585415

KÍizové centrum

ambulantní

osoby sociálně
vyloučené baz
déteminujícĺhovlivu
zdravotního stavu či
véku

1 777

300

1

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm
peČovatelská sluŽba

9368538

Pečovatelská sluŽba

terénnĺ

a

chronick m

onBmocněnĺm' osob s
duševnĺm
onemocnénĺm

6 163 800

21 t

300

1 133 600

KARLoVARSxÝ xRA.'
Krajs

ocl

soci':

