
š_:Í

. :Ei
: E

.''. Ę
->:eooř 8)
x.
.-Í
Y

Evidenční číslo: KKO 0336/Ż019 / l
DoDATEKč. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních
služeb v roce 20l9

Karlovarský kľaj
Sídlo: Ztlvodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČo: 70891 168
DIČ: CZ7O89\168
Zastoupený: Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,posĘrtovatel")

l5. přední hlídka Royal Rangeľs Mariánské Lázně
Sídlo: Kořen 60,349 53 olbľamov
datová schľánkďe-mail: 
lČo: 68782004
Právní forma: pobočný spolek
Registrace ve veřejném rejstříku: Krajský soud v ostľavě, L l1745
Zastoupený: Tomáš Rusňák, ve|itel
Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně jako,'smluvní strany")

uzavíraji tento dodatek ě. l kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb Vroce 2019 ze dne 9. 4'2019, ev. ě. KK00336lŻ0l9 (dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její úěel' doba, v níž.má byt dosaŽeno účelu ve
znění:

1. Příjemci se V roce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově urěená nęinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen,'neinvestiční dotace l") ve výši:46l7 l00,00 Kě (slovy: čýři
miliony šest set sedmnáct tisíc jedno sto korun českých),

o účelově uľčęná neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve výši: 469 900'00 Kč (slovy: čýři sta
šedesát devět tisíc devět set korun českých).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
foľmou zźúohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení ělánku IV' Způsob poskýnutí dotace ve znění:

a
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1 Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní úěet uvedený v zźthlaví

smlouvy, pod ričeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻŻ089368' specifický symbol 6023,

a to v sóuíadu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:

o l' splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání sptátky

dotáce poskytńuté poskyovaieli z kapitoly 313 - MPSV Státního ľozpočtu na rok Ż0l9 na

bankovní ričet poskytouát"l", nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o Ż. sp'túka ve vysi ło % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářníóh dnů od pŕipsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _

MPSV Státního rozpoětu na ľok ŻOl9 na bankovní účet posĘrtovatele.

odeslánĺ neinvestiční äotace l ve ýši uvedené v ělánku III' smlouvy je vázźno na skutečnost

přijetí plné qýše dotace poskýnuté päskytovateli Ministerstvem pľáce a iociálních věcí ČR (dále

j"ń,'dotu." ľĺľsv"; v śouladu s ustanovením $ 10la ztlkona o sociálních službách na základě
"rozľrodnutí 

o posĘrtnutí dotacę z kapitoly 3l3 - MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní

úěet poskytołatelě. Poslgrtovatel si vyhrazuje právo změnit výši a teľmíny ,.yplaty neinvestiění

dotace 1, příp: pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace I,v návaznosti na změnu

výše a tármínů uýplat ěi proceńtního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli

Ministerswem práôe u.otiální"h věcí ČR' o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovate| dozví o skuteěnostech, které objektivně brání

poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci ýše sjednaným způsobem'

Peněźní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 2l
kalendáńích dnů po uźavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűćtu č

na bankovní účet uvedený v zźŕltaví smlouvy, variabilní symbol 52ŻŻ089368,

speciťrcký symbol 6023.

Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je

příspěvková orguniru""'rŕízenáobcí, uvolněny v souladu S ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku

nu ,ie"t zÍizovaJtele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu

poskýovate |e. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbýeč,ného odkladu.

Text ustanovení odst. 6, 7, ll, |6, 17 ělánku VI. Základní povinnosti příjemce ve znéní:

Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563ll99l Sb., o riěetnictví, ve znění

požac;sĺ""n pr.api'ĺ (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

pľevnimi pieapisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zźlkona o úěetnictví tento ztlkon

nevĺahuje, .uiuirj" Se tento příjemóe vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnicwí a dalšími

souvisejícími platými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy

a pohyby ma;ótku á;iny.ll aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokazatelńou uu'boů ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a

uýnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např' dle

,äuaruorénó ei unatyt1c[ého ělenění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré

jednotlivé položky související se službou' nikoli pouze na jednotlivé položky související s

poskytnutoů neinvestiční dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více

i'o'päaar'tych činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídající podílu

stańovenému podle prokázĺelného kľitéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.

Metodika -ušĺ u;6 zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

orgán, popř. jím pověiená osoba). Úěetní opeľace související s poskýovanou sluŽbou musí bý
úňváńy oađctene od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních

střediscich' zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských činností 8i ;in1i"l' sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů

1vysleaet ńospodaření) za kalendářní ľok souvisejících ýhradně s každou jednotlivou službou a

)tľoreř,,aby byl nazáŔlaďěodděleně vedené Ĺrěętní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly

hrazeny z ňeińvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż. Kaźdý űčetní zźlpis v úěetnicwí

příjemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem'

Ż.
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7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetních zźznamech uvést qýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiění dotaceŻ.

11. Součástí závéręč,né zprźny je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskýnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyěerpaných peněŽních prostředků poskytnudch na sluŽbu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závěręč,né zprávy 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 předloženi zźlvěreěné zprávy), a
to následovně:

. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace 1 na účet č , úěeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż2Ż089368' specificĘ symbol 6023,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űčet č  variabilní
symbol 5222089368, specifický symbol 6023.

Současně s vrácením nevyěerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyčeľpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce' kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele'

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy' jestliže odpadne účel' nakteý 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 ě. 4a progľamu.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závěreč,ná ustanoven í ve znění

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny V programu a v příručce, která woří přílohu č. l
progľamu. Týo dokumený jsou pro příjemce zćxazné, včetně dodatků k pľogramu nebo
aktualizací příľuěky' a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http:'//rrurr.kr_
karlor'arsk!.cz'dotacei Strank.r 'dotaceKK/prispel'k.r'-socialni/soc-prispevk}.aspx. Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními pľostředky řídit'

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

čtánek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace a její účel, doba, v níźmá bý dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se V ľoce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŹní pľostředky, kteľé jsou souěástí
vyrovnávací platby:
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o ričelově urěená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dále jen 

',neinvestiční dotace l ") ve výši: 4 97l 200,00 Kě (slovy: čýři
miliony devět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě koľun českých), z této částky ěiní naýšení
neinvestiční dotace l:354100,00 Kč (slovy: tři sta padesát čtyři tisíc jedno sto korun
českých), naýšení neinvestiční dotace l je uľčeno na plaý' mzdy ajejich naýšení (bez
ohledu na pľávní formu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních
služeb (dále jen ,,P|dW, mzdy a jejich naýšení"),

.' účelově určená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve výśi: 469 900,00 Kč (slovy: ěýři sta
šedesát devět tisíc devět set koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočbl poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve výši 'Ż23 400,00 Kč (slovy:
dvě stě dvacet tři tisíc ěýři sta koľun českých).

Neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytováľty formou zálohy s povinností následného vyúěbování. Konkľétní
specifikace služeb a rozpis ýše dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l dodatku ě.
1.

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

1. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č, na bankovní účet uvedený v zźhlraví
smlouvy (v záhlaví dodatku č' 1), pod účelorĺým znakem l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ2089368,
specifický symbol 6023, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
. l ' splátka ve výši 60 %o č,źsti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kraje č,. ZK 17/02ll9 ze dne 28.2.20l9 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskynuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele' nejpozdějido 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

. 2. splátka ve \ryši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelswa
Karlovarského kľaje č,. ZK l7l0Żĺl9 ze dne 28. Ż.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV
státního ľozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní úěet poskýovatele,

o 3. splátka ve ýši naqýšení neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je váztno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem pľáce a sociá|ních vccĺ ČR 1dále
jen ,'dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zźtkona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l' příp. pľocentní poměr jednotlirých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuý jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z íětu č

na bankovní účet uvedený v zźhlavi smlouvy, vaľiabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 6023.

3. Peněžní pľostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l, ato formou bezhotovostního převodu zúčtu č.
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 na bankovní úěet uvedený vzźlhlaví smlouvy (v zźlhl'aví dodatku ě. l),
variabilní symbol 52ŻŻ0893 68, specifický symbol 6023.

4. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. l,Ż a3 tohoto článku na účet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatele. Zŕizovatel poukáže penéžní prostředky
na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, lI, 16, 17 článku YI. Zźkladní povinnosti příjemce ve zněnĺ:

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 56311991 Sb.' o účetnictví, ve znění
.pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zźtkona o úěetnictví tento ztlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

'',souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Přijemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zttvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů prrikazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoľu sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální sluŽby.
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které
musí byt příjemce schopen doložit' Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnoů osobou příjemce (statutární oľgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí b;ft úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních účetních střediscích, zaké.zkérch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokźzat odděleně od ostatních hospodářských činností či jiných sociálních služeb
zejména celkovou qýši nákladů a výnosů (qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících
qýhradně s každou jednotlivou službou a zároveň, aby byl na zák|adé odděleně vedené účetní
evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. Kaźdý úěetní zápisv úěetnictví příjemce musí b;it
podložen průkazným účetním záznamem.

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

11. Součástí závěreěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady služby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskynuých
na službu z neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v závéreěné zprávě
uvést qýši vrácených peněžních pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace l
urěené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zźlvěreěné zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní pľostředky musí být připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľeěné zprtlvy), a
to následovně:

5/7



. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č , účeloqý znak 13 3O5,
vaľiabilní symbol 52Ż2089368, specifický symbol 6023,

' nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űč,et č, , variabilní
symbol 5ŻŻ2089368' specifický symbol 6023,

o nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č) ,
variabilní symbol 52Ż2089368' specifický symbol 6023.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pŕí|oze č. 4a pľogľamu. V případě nevyčeľpání peněžních

' prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních
prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l uľčené na plaý, mzdy a jejich
naqýšení.
Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zřízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovos1níńo převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlavísmlouvy, kteý zpľostřeđkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah přijemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteq7lsoupeněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skulečnosti
doní. Současně s vrácením peněžních pľostředků zašle přijemce odboiu-sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě vrácení peněžních prostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l určené na plaý, mzdy a jějich naýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Zétvěreč,ná ustanoven í ve znéní:

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příručce, která tvoří přílohu č. 1 progľamu. Tyto dokumený jsou pro příjemce zźlvazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizac í příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje

kr-karl
Příjemce prohlašuje' že se seznámi
poskytnuými peněŽn ími pľostředky

k
l s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
řídit.

E. Příloha č' l Specifikace služeb a rozpis poskynuté dotace

čHnek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zźtkladě zźtkona č)' 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti něktěých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějśích
předpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znicht'jeden obdrží přijemce a tři pośkyovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je dodatek vyhótován v pěti
stejnopisech,znichž jeden obdrŽí příjemce, třiposkýovatelajeden zŕizovatel'

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě' 1 v registľu smluv na základě zákona č,.
340l20l5 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisđ' provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvim datové schiánky/na
e-mailuvedený v záhlaví smlouvy.

3.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (naýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č. l rozhodlo ZastupitelswÔ Kaľlovarského kľaje usnesením č,. ZK
Ż81l09ll9 ze dne 23. 9. Ż0l9.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

ĺ/al.il. ćłę
.ś 'ľł4h. dne 4,((, /?/q

Karlovy Vary dne

posĘrtovate

Za spr{yJtąęt

/2r?r

717

Podpis:...

h\é?-v-a



ł,

'lĺ,
'.ýs'



speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

68782004tčo:
15' D ednĺ hlídka Royal Rangers Mariánské LáznéP iiemce:

'l. SpeciÍikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -

31.',t22020
13Użivatelé2,49

Üvazky
pra@vnĺkť] v
p imé Péěi

KarlovaÍsk kraj

osoby s mentálnĺm
postiżenim' vč tně
osob s poruchou

autistického spektra

osoby se zdravotním
postiženĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantnĺst edisko Viteček - Dennĺ
stacioná64321't3denní stacioná e

1.1.2019 -
31.12202024UżiVatelé4,46

Úvazky
pÍacoVnik v
pŕĺmé péti

Karlovaísk kraj

senio i, osoby se
zdravotnim postiŽenim

a chronick m
onemocněnĺm' osoby

s duŠevnĺm
onemocněnĺm

terénnĺ
st edisko Vĺteček -
osobnĺ asistence4397816osobni asistence

1.9.2019 -

31.'.t2.202014Użivatelé3,49
Uvazky

pracovníkťl v
p ĺmé péči

Karlovarsk kÉjosoby s mentálnim
postiŽenim

osoby se zdravotnĺm
postiŽenim a
chronick m

onemocnéním

ambulantnĺst edisko Viteček -
sociálně terapeutické dĺlny

4003834sociálně terapeutické dilny

Dalśl Epeclflkscé slużby v návaznostl na
3t6novené požadavky na Ža az nl aoclálnl

ooba trvánl
pové enl
od-doMln. hodnotä

olněnlNázevMin. hodnota
lnénĺNázev

Územnl
prisobnost

8oclálnĺ Elużby

Up esněnl cl|ové
6kuplny

Priorltnl oblast
(dle SPRSS)

Foma
poskytovánlNázev soclálnl aluźbyldentlÍlkátoľDruh soclálnĺ slużby

lndikátor 2lndlkátor'| (lednotka
kapaclty)

27 10C223 90078 300586 96C880 44078 3001 545 700

osoby s mentálnim
postiżenim, Včetně
osob s poruchou

autistického spektra

osoby se zdravotnĺm
postiŽenĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantnĺ
St edisko Viteěek - Denni

stacioná
6432113dennĺ stacioná e

106 800200 00c185 700939 44014091 0'185 7002 534 300

senioŕi, osoby se
zdravotnim postiżenim

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duŚevnĺm
onemocněnim

teÍénnístŕedisko Vítetek -
osobnĺ asistence4397816osobnĺ asistence

89 50046 00090 10c320 440480 66090 100891 20C
osoby s mentálnim

postiżenim

osoby se zdravotním
postiżenĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantniStledisko Viteček -
sociálně terapeutické dilny4003834sociálně terapeutické dilny

Doíinancovánl 3oclálnl slużbyNeinY$tlčnl
dotacé 23. sPlátka

(nav śenl
NDí)

z.3plaila
(lĺ0% čá$tl

NDí
schválené

zKK dne 28.2.

' 
ílll

í.8plátka (60%

čá3tl NDí
schválené zKK
dne 28. 2. 2019)

z toho mln. na
platy, mzdy r

nav enl
Celkem

Up egnénl cilové
skuplny

PrloÍltnl oblast
(dle SPRSS)

Fome
poskytovánINázov 8ociálnl 3lużbyldentl'ikátorDÍuh 8ociálnl slużby

Nelnvestičnl dotace í (NDí)

I
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