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Evidenění ěíslo: KK00384|20I9 l l
DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace z ľozpoětu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních
služeb v ľoce 20l9

Karlovaľský kľaj
Sídlo: Zźxodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
IČo: 70891168
DIČ: Cz7o89ll68
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis' náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo úětu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,posĘrtovatel")

!'

"{Y

a ĺ(

Světlo Kadaň z.s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Husova I3Ż5,43Ż 01 Kadaň
xk2adzp
6565070 l
spolek
Krajsky soud v Ustí nad Labem, L2780
Mgr. Jan Hudák, předseda

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

uzavírají tento dodatek ě. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb Vroce 2019 ze dne 9. 4.Ż0l9, ev. ě. KK00384/20l9 (dále jen

,,dodatek ě. l*).

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

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

1. Příjemci Se vroce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ lOla zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve výši:9 065 200,00 Kč (slovy: devět
milionů šedesát pět tisíc dvě stě koľun ěeských)

o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve ýši: 837 500,00 Kč (slovy: osm set
třicet sedm tisíc pět set koľun česĘch).

Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako 
',dotace") 

jsou posĘrtovány
formou zźiohy s povinností následného vytiětování. Konkrétní specifikace služeb a ľozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:
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1. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu zitětu č  na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod účelovym znakem.13 305, vaľiabilní symbol 52Ż2089368, specifický symbol 6026,

a to v sóuladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

o 1. splátka ve výši 60 %o poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotáce poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok ŻOl9 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. sp|átka ve \"ýši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní účet poskytovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v ělánku III. smlouvy je vźaáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vecí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních službách nazźłkladé
rozhodnutí o poskýnutí dotacę z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na ľok 2079 nabankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace l, v nźliaznnsti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskyovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR' o č,emż bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně brání
posĘrtnutí neinvestiční dotace l příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředĘ ve ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorŁově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního přbvodu ztlětu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy' variabilnł symbo| 5222089368,
specifický symbol 6026.

3. PeněŽní prostředĘ ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková organizace zŤízená obcí' uvolněny v souladu s ustanoveními odst. i J2 tohoto eiĺnŘu
na úěet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého ľozpoětu vztahpŕíjemce k ľozpoětu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáŽe peněžní prostředĘ na účet přijemce bez zbyteíného odklaäu'

C. Text ustanovení odst. 6,7 ' ll, 16, 17 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúěetnictvívsouladusezákonemě. 563ll991 Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na přijemce dle $ t odst. Ż zźtkona o účôtnicřví tento ,ákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se 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 ýnosů průkaznÉ,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
v'ýnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností přijemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vĺahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklády 

'pól.ĺne 
prj více

hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši 
-odpovídajíci 

podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen a^olozit'
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou o'ôuóu přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souviséjící s poskytovanou šluzbou musí byt
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních úěetníóh
střediscích, zakźnkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb ze1ména c"lkouou výši nákladů a v,ýnosů
(ýsledek hospodaření) zakalendářní ľok souvisejících ýhradně s každou jednotlivou službou a
zároveň, aby by| nazákladé odděleně vedené účetní evidence schopen vyěleňit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. Każdý účetní zápis v úěetnictví
příjemce musí b1ýt podložen průkazným účetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé , Źe sejedná o náklad hrazený z

neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních zźnnamech uvést qýši čerpaných

peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí zélvéreć,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2

poskýnuých na zajištění 
-sluŽby. 

Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných

nĺttáoectl a výnosech vĺahujících se ke službě, věetně vyěíslení rozdílu mezi ýnosy a náklady

sluŽby a vľatĘ nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace

l a neinvestiční dotace 2.

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

stanôveném pro předloŽení zátvéreéné zpĺźtvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na úěet poskytovatele (vľácené peněžní prostředĘ musí bý připsány na úěet

poskytovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pľo předložení závěľečné zprźny), a

to následovně:
o nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace l na účet č , účeloqý znak 13 305,

variabilní symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 6026'
. nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace 2 na účet é  vaľiabilní

symbol 5ŻŻŻ089368' specifi cký symbol 6026.

Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněžních prostředků 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

organizate zŕízęná obcí, vráceny na účet poskýovatele formou bezhotovostního převodu

próstřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v záhlavi smlouvy, kteý zprostředkovává

prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu posĘĺtovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich část poskytovateli

zpňsoberľuvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou penéŹní

piostředĘ poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
'domí. 

Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na

foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

D. Text ustanovení odst. l ělánku X. Závéreéná ustanovení ve znéní:

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příručce, která tvoří přílohu č. 1
pľogramu. Tyto dokumén$ jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo

iktía|izacĺ iríľučky, u j'ou zveřejněny na weboqých stránkách kraje http://www.kr-

karlovarsky.czldotaóe/Stranky/dotaceKlVprispevky-socialni/socJrrispevky.a9Px. Příjemce

p.r'luĺ.i", že se seznámil s pľogramem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnutymi

peněžními prostředky řídit'

E. Příloha ě. l Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

čtánek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níżmá b;ýt dosaženo úěelu ve

znenl

1. Příjemci se vľoce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, které jsou součástí

vyrovnávací platby:
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o riěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen,'neinvestiční dotace l") ve výši: 9 882 400,00 Kě (slovy: devět
milionů osm set osmdesát dva tisíc ěýři sta korun českých), z této ěástky činí naqýšení
neinvestiění dotace 1:8l7 200,00 Kč (slovy: osm set sedmnácttisíc dvě stě korun ěeských),
navýšení neinvestiční dotace 1 je určeno na plaý, mzdy ajejich naýšení (bez ohledu na
právní formu organizace a dľuh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících
prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních sluŽeb (dále
jen,,platy, mzdy a jejich nav,ýšení"),

o účelově uľčená neinvestiční dotace z'rozpoětu posĘrtovatelę dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách'(dále jen 

',neinvestiční dotace Ż")ve výši: 837 500'00 Kč (slovy: osm set
třicet sedm tisíc pět set korun ěeských),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětll poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách'(dále jen ,,dofinancování sociální sluŽby") ve výši 174 200,00 Kč (slovy:
jedno sto sedmdesát ětyři tisíc dvě stě koľun česĘch).

Neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány foľmou zálohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní
specifikace služeb a rozpis ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. 1 dodatku ě.
t.

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

1. Peněžní prostředĘ ve v,ýši neinvestiční dotace l budou příjemci posĘrtnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č  na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy (v zźhlaví dodatku ě. l), pod účeloqým znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 6026, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpoětu
následovně:
o 1. splátka ve výši 60 %o č,ásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Kaľlovarského kľaje č,' ZK I7l0Żll9 ze dne 28. 2.2019 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpoětu na ľok Ż0l9 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení' smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 oÁ ěásti neinvestiční dotace l schválené usnęsením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17l02ll9 ze dne 28. Ż. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV
státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní účet poskytovatele,

o 3. splátka ve výši naýšení neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku ě. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ 101a zákona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiění dotace l,v nźxaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotliých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR, o ěemŽ bude příjemce písemně infoľmován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozvi o skuteěnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiční dotace l příjemci ýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní účet uvedený v zź.ŕ.laví smlouvy, variabi|ní symbol 5222089368,
specifický symbol 6026.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. 1, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.
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 na bankovní účet uvedený v záh|aví smlouvy (v zźthlraví dodatku ě' 1),

variabilní symbol 5ŻŻŻ0893 68' specifický symbol 6026.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou příjemci' kteým je příspěvková organizace zÍizená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odst. l,2 a3 tohoto ělánku na ťlčet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky
na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, lI, 16, 17 ělánku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonemč:. 563/|991 Sb', o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zźtkona o účetnictví tento z6kon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést ričetnictví v souladu se zákonem o účetnicwí a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztlvazků věetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů pľůkazně,

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
zakźlzkového či analytického ělenění)' Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací 1, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady spoleěné pľo více hospodářsĘch činností příjemce se do nákladů sluŽby
zahrnují ve ýši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kľitéľia (metodiĘ), které

musí b1it příjemce schopen doloŽit' Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou ósobou příjômce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace

související s poskýovanou službou musí byt účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v

analytickém členění, ve zvláštních účetních střediscích, zakź.zkách apod') tak, aby byl přijemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb

zejména celkovou ýši nákladů a ýnosri (qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveń, aby byl na základě odděleně vedené úěetní

evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Każdý účetní zápis v účetnictví příjemce musí bý
podložen průkazným úěetním záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na

úěetních záznamech uvést qýši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Součástí zźlvéľeěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l' neinvestiční dotace2 a

dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se

rozumí přehled o skuteěných nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě

nevyčerpání peněŽních prostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v závěľeěné zprźxě
uvést ýši vrácených peněžních pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestiění dotace 1

určené na plaý, mzdy a jejich naýšeni.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pľo předloŽení zźtvéreěné zprźny odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí b;it připsány na úěet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěľeěné zprávy), a

to následovně:
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. nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace l na úěet č  účeloý znak 13 305,
variabilní symbol 52ŻŻ089368' specifický symbol 6026,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űč,et č,  variabilní
symbol 5ŻŻŻ089368, specifický symbol 6026,

. nevyčerpanou ěást dofinancování sociální služby na účet č,.
variabilní symbol 5Ż22089368, specifický symbol 6026.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě nevyěerpání peněŽních
prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněžních
prostředků připadající na ěást posĘrtnuté neinvestiční dotace l uľěené na platy, mzdy ajejich
naýšení.
Nevyčerpané peněżni.prostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v zźthl'avi smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah přijemce k rozpočtu poskýovatele'

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní pľostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí. Souěasně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních vécí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu' V případě vrácení peněžních prostředků
z neinvestiční dotace 1 je přijemce povinen v avizu uvést výši vrácených peněžních pľostředků
připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace 1 urěené na platy, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závéreéná ustanovení ve znění:

1. Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čeľpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále Stanoveny v programu a v
příruěce, která tvoří přílohu ě. l programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizací příruěĘ, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje
httn' //www.kr-karl nrrq rc lrlr a z / Ä at q a e / 9't ĺq nL v / Ä ĺt q a aV K l ĺri s k -socialn i/soc ^-:-^^.,L., ^-^-
Příjemce prohlašuje, że se seznámil s progľamem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s
poskýnuĘými peněŽními prostředĘ řídit.

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

článek trI.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. l nab1ývá platnosti podpisem smluvních stľan a ličinnosti dnem uveřejnění
v ľegistľu smluv na zźlkladě zéłkona č,.340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (ztkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ětyřech stejnopisech, znichż jeden obdrŽí příjemce a tři posĘrtovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená' obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, znichŹ' jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zřizovatel.

3. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. 1 v registru smluv na zźtkladě zélkona č,.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru sm|uv), ve znění przdějších předpisů, pľovede poskýovatel,
ozntlmení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskýnutí peněžních prostředků (navýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
stuźuy1 a uzavŕeni dodatku ě. l ľozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ć,. ZK
28|/09119 ze dne Ż3'9.Ż0l9.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis posĘrtnuté dotace

ĺ, qnh|I, 
.!4*'Ą^" . {!;'! !,łoĺ3Kaľlovy Vary dne

I-7. ĺp. ,Zoą

pruemce t\

Světlc (adaň z's.
Husova ĺ3zr, 

^eBAŇ 
PsČ 432 ol

ćo; osoĺoio'l, Dlč: CZ656ru7Cl

717

Za sorávnost:'" "' "'
...

,,r^





speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

65650701Ěo:
Světlo Kadali z's'Plllemce:

í. Specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -

31.122020
149l']ŽiVatelé3,'12

Uvazky
pracovnik v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujĺcího vlivu
zdravotního stavu ěi

věku

ambulantnĺK-centrum Karlovy Vary8680556kontaktnĺ centra

1.1.2019 -

31.12.2020
153UżiVatelé4,79

Úvazky
pracovnikr:r v
p imé péěi

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
VylouČené b z

determinujicĺho VliVu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantni
terénní

NZDM Ostrov2711443nizkoprahová za ĺzení pro
děti a mládež

1.1.2019 -
31j2202020UŽivatelé0,90

Úvazky
pracovnĺk v
p ĺmé pé i

KaÍ1ovarsk krej

podpora osob, které
vedou či jsou

ohÍożeny rizikov m
zpŮsobem żiVota

osoby sociálně
Vyloučené bez

deteminujĺciho vlivu
zdravotniho stavu Ôi

věku

ambulantnĺPoradna světlo696406'1
odbomé sociální

poíadenstvi

1.1.2019 -
31j22020153lJżivatelé2,06

Úvazky
pracovník v
p ĺmé péči

KaÍlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujiciho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věkU

terénni
Terénnĺ program Karlovy

Varyapilehléobce2449753teÍénnĺ programy

1.1.2019 -
31j2.2020Uživatelé4,42

Úvazky
pracoVník v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujĺciho vlivu
zdravotnĺho stavu či

véku

terénniTerénní program
Karlovarsko

8557743terénnĺ pÍogramy

Da|śl 3pecl'lklce s|użby v návazno.tl na
stanoven pożadavky na za rzenl toclálnl

8lużby do 8ĺtÓ 3clálnĺch Elužeb

Doba truánĺ
pově enl
od-doMln. hodnota

DlněnlNázevMln. hodnota
lněnlNázev

Územnl
prbobno3t

roclálnl 8luźby

Up ésněnl cĺlové
skuplny

Prlorltnl oblast
(dle SPRSS)

FoÍma
po8kytovánĺNázeY 3oclálnĺ 8lu'byldentlÍlkátorDruh 8oclálnl 8lužby

lndlkátor 2lndlkátoÍ í 0ednotka
kapaclty)

163 2002129041 12628C1 689 4202129043 028 600

osoby sociálně
Vyloučené bez

deteÍminujĺcĺho vliVu
zdravotního stavu či

věku

terénnĺ
Terénnĺ program

Karlovarsko8557743terénnĺ píogramy

Doínrncovánĺ 3oclłlnl 8l żbyNélnvestlčnĺ
dotaco 23. 8plátks

(nav śenl
Noí)

2. 8Plátkĺ
(40olo č gtl

NDí
schvá|ené

ZRK.lne28.2,
2n4Cl

í.8plátka (60%

čá8tl NDí
schváĺonÓ zKK
dne 28.2.20t9)

z toho mln. na
platy, mzdy a

nav šenl
Celkem

up e8něnl cĺlov
6kuplny

PÍloÍltnĺ oblesl
(dle SPRSS)

Foma
poskytovánĺNázev soclálnl 3lużbyldentlflkátorDÍuh 3oclálnĺ 8lužby

Nelnve3tlěnĺ dotaco í (NDl)

J



terénnĺ programy 2449753 Terénnĺ progÍ8m Karlovy
Varyapilehléobce

osoby sociálné
vyloućgné bez

determinujĺclho vlivu
zdÉvot!1ího slavu či

věku

terénnĺ

0352 50C7620062260C933 9007620C1 63270C

osoby sociálně
vylouěoné b z

determinujĺcĺho vlivu
zdravotniho stavu éi

věku

ambulantnĺK-centrum Karlovy Vary8680556kontaKni centra

't7420070 0003527041 253 56C1 880 34035270C3 486 0C

osoby sociálně
vyloučené boz

dgtominujĺcĺho vlivu
zdíavotnĺho stavu ěi

věku

8mbulantnĺ,
terénnĺ

NZOM Oslrov2711883nizkoprahová za ĺzení pío
déti a mládsż

33 80065 700233 680350 52065 70C649 90C

podpora osob, které
vedou ěi jsou

ohroženy rizikov m
zp sobem života

osoby sociálně
vyloučené bez

deteÍminujĺcĺho Vlivu
zdravotniho stavu ěi

véku

ambulantnĺPoradna světlo6964061
odbomé sociálni

Poradenstvĺ

c218 000109 700389 960584 940109 70C1 084 60C

KARLoV,ĄRsKY KRAJ


