
-)

,:.

.

Evidenční číslo: KK004I I l2019l 1

DoDATEKč.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních

služeb v roce 20l9

Karlovarský kľaj
Sídlo: Zźxodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089l 168

DIČ: CZ7O89\168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel")

Jokeľ z. s.
Síd1o:
datová schránkďe-mail :

IČo:
Pľávní foľma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:

a

Hľadební 516l16,350 02 Cheb
faja2yŻ
266s6892
spolek
Krajský soud v Plzni, L 3983
Jaroslava Buchnerová, DiS., Mgr. Petra Lhotáková,, Ivana
Šmerdová, č lenové představenstva

Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

uzavíľají tento dodatek č. l kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovaľského
kľaje na zajištění sociálních služeb vroce 2019 ze dneŻ9.3'Ż0|9, ev. č. KK0041Il2019 (dále jen
,,dodatek č. 1").

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text llstanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její Ĺrčel, doba, v níżmá bý dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se V roce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky' kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace l") ve výši: 3116 100,00 Kč (slovy: tři
miliony jedno sto šestnáct tisíc jedno sto korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen 

''neinvestiční dotace Ż")vevýśi:27l 500'00 Kč (slovy: dvě stě
sedmdesátjedna tisíc pět set korun ěeských).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskyovány
formou zźtlohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní specifikace služeb a rozpis 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 prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č, na bankovní účet uvedený v záhlavi
smlouvy, pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 5222089368, specifický symbol6l56,
a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
r 1. splátka ve v,ýši 60 % poskynuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní ličet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŤení smlouvy,

o Ż. splátka ve výši 40 % poskýnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly3l3 _
MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve výši uvedené v ělánku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné vyše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vccí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ 10la zźlkona o sociálních službách na základé
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qýši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměľ jednotlivych splátek neinvestiční dotace l,v nźtvaznosti na změnu
výše a termínů qýplat či procentního 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, které objektivně bľání
posĘrtnutí neinvestiění dotace l příjemci výše sjednaným způsobem'

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu ě. 

na bankovní účet uvedený v záth|aví smlouvy, vaľiabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 6l56.

3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteqý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovate|e. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky na úlčet příjemce bez zbytećného odk|adu.

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

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč'.563ll99l Sb',oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zttkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento zákon
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, závazkű včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů 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. d|e
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 l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky)' kteľé musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí b;ýt zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace související s poskytovanou službou musí být
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce .schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně s každou jednotlivou službou a
zźroveřl, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
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hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2. KaŹdý ričetní zápis v účetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních záznamech uvést ýši čerpaných
peněŽních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2'

11. Součástí zźyěreěné zprźxy je finanění vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o. skuteěných
nákladech a výnosech vaahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčeľpaných peněŽních prostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčeľpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinep vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zttvéreěné zprálvy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet,,poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky 'musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprávy), a
to následovně:

. nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na účet č , účeloý znak 13 305,
variabilní symbol 5ŻŻŻ089368' specifický symbol 6156,

o nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace 2 na úěet ě. , variabilní
symbol 5ŻŻ2089368' speciflrcĘ symbol 6156.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
Nevyčeľpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskytovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněŽní pľostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avizo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

D. Text ustanovení odst. l článku X' Ztryěreč,ná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce, kteľá tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www'kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky_socialni/soc-prispevky'aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Speciťrkace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Clánek II.
I)o smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 článku III. Výše dotace a její úěel, doba, v níżmá bý dosaŽeno účelu ve
zněni:.
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1. Přijemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace 1") ve rrýši: 3 440 100'00 Kč (slovy: tři
miliony čtyři sta čtyřicet tisíc jedno sto korun českých), z této částky ěiní naýšení
neinvestiční dotace l:324 000,00 Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých), naýšení
neinvestiění dotace 1 je určeno na plaý, mzdy ajejich navyšení (bez ohledu na právní formu
organizace a druh sociální sluŽby) a dtie na dofinancování chybějících pľostředků na nláštní
příplatky za směnnost v odpovídajících dľuzích sociálních služeb (dále jen ,,PldĘý, mzdy a
jejich naqýšení"),

o úěelově urěená neinvęstiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výśi: Ż7l500,00 Kč (slovy: dvě stě
sedmdesátjedna tisíc pět set koľun českých),

o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoćtll poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,dofinancování sociální služby") ve ýši 310 000,00 Kě (slovy:
tři sta deset tisíc koľun česĘch).

Neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zźiohy s povinností následného vyúětování. Konkľétní
specifikace sluŽeb a ľozpis ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l dodatku č.
1.

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

1. PeněŽní prostředky ve qýši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č, na bankovní účet uvedený v zźlhlaví
smlouvy (v zźhlaví dodatku ě. l), pod účelov'ým znakem 13 305, variabilní symbol 522Ż089368,
specifický symbol 6|56, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním ľozpočtu
následovně:
o 1. splátka ve \ryši 60 % ěásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kaje č). ZK |7l02ll9 ze dne Ż8. Ż.2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 - MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kar|ovarského kľaje č,. ZK l7/02ll9 ze dne 28' 2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV
státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní úěet poskytovatele,

. 3. Splátka ve qýši naqýšení neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR 1dále
jen 

',dotace 
MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních službách nazź'kladě

ľozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní
účet poskýovatele' Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvęm práce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci ýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní účet uvedený v záłhlaví smlouvy, variabilní symbol 5Ż22089368,
specifický symbol6l56.
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3. PeněŽní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuty jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l, ato formou bezhotovostního převodu zúětu ě.

na bankovní Ĺlčet uvedený vztthlaví smlouvy (v záhlaví dodatku č. l)'
variabilní symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 6l56.

4. Peněžní pľostředky ve výši nęinvestiění dotace l' neinvestiční dotace 2 a dofrnancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odst. 7,2 a3 tohoto článku na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky
na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Textustanoveníodst.6,7,ll,16,17 ělánkuYI.Základnípovinnostipříjemceveznění:

6. Příjemcejepovinenvéstúěetnictvívsouladusezákonemč.563/I99l Sb',oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na 'příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o úěetnictví tento zálkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosri pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální sluŽby.
Nepřímé náklady společné pľo více hospodářských činností příjemce se do nákladů sluŽby
zahrnují ve výši odpovídající podílu 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 opeľace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ě|enění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázktrch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností či jiných sociálních služeb
zejména celkovou výši nákladů a výnosů (vysledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveťl, aby byl na zźtkladě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění
dotace Ż nebo z dofinancování sociální služby. KaŽdý účetní zźryis v ričetnictví příjemce musí b;ýt

podložen průkazným účetn ím záznamem'

7. Příjemce je povinen účetní ztvnamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z doftnancování sociální služby, a na
úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Souěástí zźryěreěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiění dotace 2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se

rozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi výnosy a náklady služby a vľatky nevyčerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě
nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v zź.ľěreěné zprtně
uvést ýši vrácených peněŽních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace 1

určené na platy, mzdy a jejich navýšení.

16. Nevyěerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závéreč,né zprźtvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněŽní prostředky musí být připsány na úěet
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poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení zétvéreč,né zprávy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účet č , účelový znak l3 305,
variabilní symbol 5222089368' specifický symbol 6156,

o nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 2 na učet č , variabilní
symbol 522Ż089368, specifický symbol 6156,

. nevyčerpanou ěást dofinancování sociální služby na účet ě. ,
variabilní symbol 5222089368, specifický symbol 6156.

Souěasně s 'vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
aví,zo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu. V případě nevyčerpání peněŽních
prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněŽních
pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace l určené na plaý, mzđy ajejich
naqýšení.
Nevyěeľpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízęná obcí, vráceny na úěet poskytovatęle formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Přijemce je ľovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich část posĘĺtovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel' na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu' V případě vľácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vrácených peněŽních pľostředků
připadající na ěást poskytnuté neinvestiění dotace l určené na p|aty, mzdy a jejich naqýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźxěreěná ustanovení ve znění:

1. Pravidla a podmínĘ pro poskytnutí, ěerpání, kontľolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace
1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v progľamu a v
příručce' která tvoří přílohu č. 1 programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně
dodatků k progľamu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kľaje

k
Příjemce pľoh
poskytnuými

lašuje, źe se seznámil s progľamem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
peněŽními prostředky řídit.

E. Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

článek trI.

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

2. Tento dodatek č. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základě zźtkona č). 340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 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 zŕizená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, znichŹ jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovate|.

3. Smluvní stľany se dohodly' že uveřejnění dodatku ě. .l v registru smluv na zźlkladě zákona č,.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách ričinnosti někteých smluv' uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (naýšení nęinvestiční dotace 1, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavŕení dodatku č. l ľozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením č,. ZK
28| /09/ 19 ze dne Ż3. 9. 2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy v ury ar" /( ;. .'!.''. .?Ą ľ*łp.w..rnt dne . .'?. ; !.?.,.?'o ĺ ę

M hĺs
/ect,

poskytovatel

&sťit(Hn
z.s

i'lMDEB}łl ĺs, a50 or cFlE-d
lČ: 26656892

Za správnost
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Podpis:





speciÍikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

26656892Ěo:
.lÔkér 7 Śp'llamđe:

í. specifikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.12.2020Użivatelé2,'13

Úvazky
pramvnlk v

P imé Péči

KaÍlovarsk kraj

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenĺm

a chronick m
onemocnénĺm, osoby

s duševnĺm
onemocněnim

terénníosobní asistene Joker9067448osobnĺ asisten

't.9.2019 -
3'1.12202044UŽivatelé9,66

Úvazky
pra@vnik v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj
osoby s mentálnĺm

postiżenim

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chÍonick m

onemocnénim

ambulantní
sociálně terapeutické dílny

Joker
4734394sociálně terapeutické dílny

Dalll spoclÍlklce slużby v nlveznGtl n.
stlnovené pożedrvky n. z. azenl soclälnl

tlużby do 8ĺtě soclálnlch 8lużeb

Dobr truánl
povÓ onl
od doMln. noonola

Dlnénl
NázevMan. noonota

hlllNłzév

Úzcmnl
p sobnost

8oclalnl tlużby

uP' Eněnĺ cllovÓ
3kuplny

PÍloÍltnl oblrst
(dls SPRSSI

Formr
po8kytovánlN zev soclĹlnl 8lużbyld ntlíkátorDruh soclálnl slużby

lndlkáto] 2
lndlkłtoŕ í (l dnotka

krprcłty)

84 90C144 500101 900362280543 420101 9001 007 600

senio i, osoby se
zdravotnĺm postiżenim

a chronick m
onemocnénĺm, osoby

s duševnĺm
onemocnénĺm

terénníOsobni asisten Joker9067448osobnĺ asistence

225 100127 000222 100884'1601 326244222 10C2$2504osoby s mentáInĺm
postiżenim

osoby se zdravotnĺm
postiŽením a
chronick m

onemocněnim

ambulantnl
sociálně terapeutické dilny

Joker
4734394sociálně teÍapeutické dĺlny

Doflntncovlnl soclálnl 3lużby
Nelnvestlčnl

dotlcc 23. lplátkr
(nav t nĺ

Noí}

z. sptalKr
(40% částl

NDí
8chválené

ZKK dne 2E. 2.
tnt9l

í' splátka (60%
ěá3tl NDí

3chvÓloné zKK
dno 28' 2. 20í9)

z toho mln. nr
platy, mzdy.

nrv šenl
Celkcm

Up' 3něnl cllov
skuplny

PÍloÍltnl oblast
(dlé sPRss}

FoÍma
poskytovánlNlzCv Eoclálnl 3lużbyldentmkátoíDÍuh 3ocl lnĺ 8luŽby

Nelnvé8tlěnĺ dďrcg í (No'l)
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