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k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského kľaje na zajištění sociálních
sluŽeb v roce 2019

B

Karlovaľský kraj

Závodni 353/88,360 06 Karlovy Vary
Sídlo:
70891168
lČo:
CZ7089ll68
DIČ:
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
(dále

jen,,poskýovatel")

a

FOKUS Mladá Boleslav

z.s.

Sídlo:
datová schľánkďe-mai

lČo:

l

:

Pľávní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Ptácká 138ĺ54, 293 01 Mladá Boleslav
fescv6v
48678767

spolek

Městský soud v Praze,L 449l
MUDr. Jan Stuch|ík, předseda

Císlo účtu:
(dále jen,'příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní strany")

lzavirají tento dodatek č. l kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpočtu Karlovarského
kraje na zajištěnísociálních sluŽeb v roce Ż0l9 ze dne 9. 4. 2019, ev. č. KK00408/2019 (dále jen
,,dodatek ě. 1").

článeľI.

Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace
znění

1.

Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou souěástí

a

její účel,doba, v níżmáb1it dosaženo účeluve

vyrovnávací platby:

o

účelověuľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 6 253 000,00 Kč (slovy: šest
milionů dvě stě padesát tři tisíc korun ěeských),
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace 2") ve výši: 0,00 Kě (slovy: nula korun
českých).
Neinvestiění dotace 1 a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou ztiohy s povinností následného vyričtování' Konkľétníspecifikace sluŽeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

B'

Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění

t/7

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuĘ ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č,
na bankovní úěet uvedený v ztlh|aví
smlouvy' pod účelovýmznakem l3 305, variabilní symbol 52Ż2089368, specifický symbo|7362,
a to v souladu s případnými regulaěními 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 rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účetposkytovatele.
odeslání neinvestičnídotace l ve v'ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zilkona o sociálních službách nazák|adé
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV Státního rozpočtu na ľok 2019 nabankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiění
dotace 1, příp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestičnídotace 1,v návaznostina změnu
výše a termínů ýplat ěi pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľéobjektivně bľání
poskytnutí neinvestičnídotace1 příjemci qýše sjednaným způsobem'

2.

Peněžní prostředky ve qýši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu zilětu ě.
na bankovní úěet uvedený v záh|aví smlouvy' variabilní symbol 5Ż2Ż089368,
specifický symbol 7362.

3.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účetzŕizovate|e, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovate|e' ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet příjemce bezzbyteć,ného odkladu.

C.

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

6.

Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč:. 563ll991 Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zźtkona o účetnictvítento zákon

nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnicwív souladu se zákonem o úěetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré

jednotlivé položky souvisejícíse sluŽbou' nikoli pouze na jednotlivé poloŽky souvisejícís
poskýnutou neinvestičnídotací l a neinvestičnídotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.

Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisejícís poskytovanou službou musí bý
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíči jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejícíchvýhľadně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, kteľébyly
hrazeny z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace Ż' Każdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podložen pľůkaznýmúčetnímzáznamem.

Żl7

t

7.

je povinen r]lčetnízáznamy označit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetníchzáznamech uvést ýši čerpaných
peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2'
Příjemce

l a neinvestiění dotace 2
přehled o skuteěných
rozumí
poskytnutych na zajištěnísluŽby. Finančnímvypořádáním se
nákladech a výnosech vztahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyěíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžníchprostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace

11. Souěásti zttvérećnézprźtvy je finančnívypořádání neinvestiční dotace

l

a neinvestičnídotace 2.

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pro předloŽení zttvéreěné zprźxy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele (vrácené peněŽní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečnézprávy), a
to následovně:
. nevyčeľpanoučást neinvestiění dotace l na účetč,
účelovýznak 13 305,
vaľiabilní symbol 52ŻŻ0893 68' specifický sy mbol 7 3 6Ż,

.

, vaľiabilní
nevyěerpanou část neinvestiční dotace 2 na űěet č,
symbol 5ŻŻŻ089368, specifický symbol 7362.
Souěasně s vľácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.
Nevyěerpané peněźni pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na ričet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžníprostředky ěi jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněŽní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí. Současně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny V programu a v příručce,která tvoří přílohu č. 1
programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce zttvazné, včetně dodatků k programu nebo

1

článku X. Ztnéreć,ná ustanovení ve zněnĺ

aktualizací příľučky,a jsou zveřejněny na webových stľánkách kĺaje http://www.krPříjemce
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispęvky-socialni/socJrrispevky.aspx.
prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

článek Il.
Do smlouvy se vkládá

A.

Text ustanovení odst.
znění

1.

Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžníprostředky, kteľéjsou souěástí

l

článku III. Výše dotace

vyrovnávací platby:

317

a

její účel,doba, v níŹmá b;it dosaženo účeluve

o

účelověuľčená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace l") ve výši: 6253 000,00 Kč (slovy: šest
milionů dvě stě padesát třitisíc korun ěeských), z této ěástky činínaýšení neinvestiění dotace
l: 0,00 Kč (slovy: nula korun ěeských), naýšeníneinvestiční dotace 1 je určeno na plaý'
mzdy a jejich naýšení (bez ohledu na právní formu organizace a druh sociální služby) á aĺi"
na dofinancování chybějícíchprostředků na m|áštnípříplatky za směnnost vodpovłdajících
druzích sociálních s|uŽeb (dále jen ,,PlaW, mzdy a jejich naýšení..),
o úěelově určená neinvestiční'dotacezrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
'' sociálních službách (dále jen
,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy: nula korun

o

českých),

účelověuľčenáneinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen
sociální sluŽby") ve výši l 2l9 500'00 Kě
',dofinancování
(slovy:jeden milion dvě stě devatenáct
tisíc pět set korun ěesĘch).
Neinvestičnídotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zálohy s povinností následného vyúčiování.Konkrétní
specifikace sluŽeb a rozpis výše dotace najednotlivé sluŽbyjsou uvedeny v příloze č. l dodatku č.

L

B.

Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:

1.

Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskytnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtuč)
na bankovní účětuvedený i záh|aví
smlouvy (v zt.ńlaví dodatku ě. l), pod účeloqýmznakem 13 305, vaľiabilní symbol 522Ż089368,
specifický symbol 7362, a to v souladu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním rozpočtu

následovně:

o l.

splátka ve výši 60 %o č,źstineinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovaľskéhokraje č). ZK l7/02/l9 ze dne 28' Ż. 2019 bude uvolněna po připsáni splátky
dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního
na ľok 2019 na
'o'počtusmlouvy,
bankovní účetposĘrtovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení
o 2. splátka ve výši 40 %o č,źstineinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľského kraje ě' ZK l7l0Ż/l9 ze dne Ż8. 2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoý 313 MPSV
státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní úěet poskytovatele,
o 3. splátka ve ýši naqýšení neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 ka|endářních
dnů po uzavÍení dodatku č. l.
odeslání neinvestičnídotace l ve qýši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné v'ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ lOla zákona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 nabankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp' procentní poměr jednotliqých splátek neinvestičnídotace 1, v náiaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce písemně ińformován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiění dotacel příjemci qýše 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 prěvóau z űětu č
na bankovní účetuvedený v zźlhlavísmlouvy, variabilní symbol 52Ż2089368,

specifický symbol7362.

3.

PeněŽní pľostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskynuty jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕeni dodatku č. l, a to formou bezhotovostního převodu zričtu č.

417

na bankovní účetuvedený v záhlavi smlouvy (v záh|aví dodatku č. l),
variabilní symbol 5ŻŻ2089368' specifický symbol 7362'

4.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace

C.

Text ustanovení odst. 6,7 ,

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonem č,' 5631199l Sb., o űěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a úěinnými

l,

neinvestiční dotace 2 a dofinancování soclální
oľganizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. 7,Ż a3 tohoto článku na úěet zÍizovate|e, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu posĘrtovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněŽní prostředky
na účetpříjemce bez zbytečnéhoodkladu.

služby budou příjemci, kteým je příspěvková

Il,

76, 17 článku YI. Ztk|adní povinnosti příjemce ve zněni

právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zttkona o účetnictvítento zákon
nevztahuje' zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
qýnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např' dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální služby'
Nepřímé náklady společnépľo více hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby
zahmují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle prokazatelného kľitéľia(metodiky), kteľé
musí bý příjemce schopen doloŽit. Metodika musí b1it zpracovtna písemně a schválena
odpověánoü ôsobou příjemce (statutární oľgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém členění,ve zvláštnĺch űčetníchstřediscích' zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokźnat odděleně od ostatních hospodářských ěinností či jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou ýši nákladů a výnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveťt, aby byl na základě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. KaŽdý účetnízápis v účetnictvípříjemce musí bý
podložen průkazným účetnímzáznamem.

7.

je povinen účetníztnnamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé,że sejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z
Příjemce

neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'

11. Součástí zźlvéreěnézprttvy je finančnívypořádání neinvestiění dotace l, neinvestičnídotaceŻ a
doťtnancování sociální služby poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujícíchse ke službě' včetně vyčíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžníchprostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestičnídotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě
nevyčerpání peněžníchprostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v zźxěreč,nézprávě
uvést výši vrácených peněŽních prostředků připadající na část poskytnuté neinvestičnídotace l
určenéna plaý, mzdy a jejich naqýšení.

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

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky

převodu na účetposkytovatele (vrácené peněŽní prostředky musí být připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pľo předloženi závěreěné zprźny), a
to následovně:

s17

.

nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace l na účetć,
účeloýznak 13 305,
variabilní symbol 5ŻŻŻ089368, specifický symbol 7362,
. nevyčerpanou část neinvestičnídotace 2 na űěet č)
' variabilní
symbol 522Ż0893 68' specifi cký symbo| 7 3 62,
o nevyčerpanou ěást dofinancování sociální služby na účetč.
variab i lní symbol 5ŻŻ20893 68' spec ifi cký symbol 7 3 62.
Souěasně s vľácením nevyěerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě nevyčerpání peněŽních
pľostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vľácených peněžních
pľostředků připadající na ěást poskytnuté neinvestičnídotace l určenéna plaý, mzdy ajejich
navýšení.

NevyčerpahépeněŽní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízęnáobcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v ztlh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k ľozpočtuposĘrtovate|e.
17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. 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 skuteěnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboľu sociáIních věcí avízo na

formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě vrácení peněŽních prostředků
z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních pľostředků
připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace 1 uľčenéna plaý, mzdy a jejich naýšení.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskynutí, čerpání,kontľolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v programu a v
příruěce, která tvoří přílohu ě. l programu. Tyto dokumenty jsou pro příjemce zttvazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc:prispevk),.aspx.
Příjemce pľohlašuje, že se seznámil s progľamem a příľučkoua bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními pľostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

1

ě|ánku X. Zźněreč,náustanovení ve znění:

článek tII.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstávají v platnosti.

2,

Tento dodatek ě' l nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění
v ľegistru smluv na zźlkladě ztlkona č,.34012015 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichżjeden obdrŽí příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízenáobcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichż jeden obdržípříjemce, třiposkýovatelajeden zÍizovatel.

3.

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v ľegistru smluv na zźtkladě zákona ě.
340ĺŻ0|5 Sb., o zvláštních podmínkách űčinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů' pľovede poskyovatel,
oznźtmenío uveřejnění v registru smluv bude příjemcizasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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poskytnutí peněŽních prostředků (naqýšení neinvestiění dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavřęní dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelsĺo Kaľlovarskéhokraje usnesením č,. ZK
28l l09l 19 ze dne 23. 9. 2019.

4. o

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary an"
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SpeciÍikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

FoKUs Mladá Boleslav z's.

Plĺlémc6:

ćo:
1.

48678767

SpeciÍikace sluŽeb

Druh $oclálnl8lużby

sociálně

t

rapeutické dĺlny

ldenilnkátor

7630325

3209956

podpora samostatného
bydleni

385951 I

NázeY 3oclálnĺ slużby

sociálně terapsutická
dilna

FoÍmr

poskytovánĺ

ambulantni

PÍloÍltnĺoblast
(dle SPRSS)

Upľesnénĺcllové

skuplny

osoby s duševním
onemocněnim

lndlkátor

Územnl

í

p śobnt

8ocl

lnl slużby

(lednotk.
Mln. hodnota

Název

bln

Název

ĺ

od-do

Mln. hodnota

alně l

Uvazky

pracovnĺk v

Karlovarsk kÉj

4,35

UŹivatelé

'19

osoby s duševnĺm
onemocněnĺm

Karlovarsk kÉj

pracovník v

15,46

Użivatelé

145

PodpoÍa samostatného
bydleni

terénnĺ

osoby s duševním
onemocnénim

Karlovarsk kÉj

pracovnĺk v

10,63

UŽivatelé

29

o íméoéči

slużeb

1.9.2019 31.'t2.2020

Úvazky

p imé péći

sĺt 3oclálnlch

31.122020

Uvazky

ambulantnĺ,
terénni

slużby do

1.9.2019 -

o íméoéči

sociální rehabilitace

DalŠĺ3poclflkacé 3lużby v návlzno3tl na
Btanovon pożadtvky nl zr rzenl 8oclłlnl

Dob. tn ánĺ
pově onĺ

lndikátor 2

klpacłty)

'1.9.2019 -

31j22020

2. Rozpis poskytnuté dotace
NGlnvorllčnl dot co 1 (NDí)

Druh soclálnl 8lużby

sociálné terapeutické dĺlny

ldentrlkátor

7630325

3209956

podpora samostatného
bydlenĺ

385951

1

Název 8oclálnl glużby

sociálně terapeutická
dĺlna

sociálni rehabilita

Podpora samostatného
bydlenĺ

Fome

pogkytovánl

PÍloíltnĺoblast
(dle

sPRSs)

ambulantni

osoby s duŠevnĺm
onemocněnĺm

ambulantní,
teÍénnĺ

teÍénni

Uplosněnl cllov

skuplny

z

Celkcm

toho mln. n!

platy,

nrv

mzdy.
Üenl

l..plĺtkt (60%

čá3tl NDí
8chvábná zKK
dne 28. 2. 2019)

2. 3plátł.
(40% ěá3tl

NDí

8chválenÓ
ZKK dns 28. 2.
20t9t

Nelnvartlčnl

3' splátkr
(nav šenĺ
NDí)

dotace 2

ooÍln.ncovánl 3oclálnĺ 8luźby

999 300

c

599 58C

399 720

c

osoby s duševním
onemocnénim

3 459 000

c

2 075 40C

'ĺ 383 600

c

538 800

osoby s duševnĺm
onemocněnim

1 794

700

c

1 076 A2C

717 880

c

525 000

0

155 700

KÁRLOVARSKY KRAJ
Kr:jsky
cc'

soci;

ln

e)
/

