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Kaľlovarský kľaj

Sídlo:
Zźtvodní353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo:
70891168
DIČ:
CZ7089ll68
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Pľk"ľíspojení:
Císlo účtu:

(dále

jen,,poskýovatel"

a

Agentura domácí péčeLADARA o.p.s

SídIo:
datová schránkďe_mail

lČo:

Čankovská 1O21ltg,360 05 Karlovy Vary

xxd6hdz

:

Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:

Zastoupený:
Bankovní spojení:

?6406608
obecně pľospěšná spoleěnost
soud v Plzni, o 95

KĘský

Pavel Andrejkiv' DiS.' ředitel

Císlo účtu:
(dále jen,,přijemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany..)

uzavírají tento dodat!!. ě. k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského
]
kraje na zajištění sociálních služeb V roce 2019 ze dne źs' s. zolg,
ev. č. KKoô:i7/2019 (dále jen
,'dodatek ě. l").

čIánet ĺ.

Ze smlouvy se vypouští

A'
1'

Text ustanovení odst.
znění:

l

článku III. Výše dotace

a

její účel,doba, v nížmáb;ytdosaženo účeluve

Příjemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžnípľostředky,
kteľéjsou součástí

vyrovnávací platby:
úěelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle
ustanovení $ 10la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestičnídotáce l-") ve
qąj
7
óoo'oó kč 1slorry: sedm
ýši:
milionů devět set čtyřicet pět tisíc devět set korun česĹých),
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoč,tll poskytôvatele dle ustanovení l05
zákona o
$
sociálních službách (dále jen,,neinvestičňí dotace 2:'7veqýši: l 1267OO,O0Kč
(slovy: jeden
milion jedno sto dvacet šest tisíc sedm set korun českých).
Neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 (spoleěně aile tato;aLo,,dotace,.) jsou
poskýovány
formou zálohy s povinností následného vyúčiování.Konkrétníśpecifíkace
slúieb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

o

B.

Text ustanovení článku IV' Způsob poskýnutí dotace ve znění:

r/7

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
na bankovní úěet uvedený v zźlhlaví
formou bezhotovostního převodu z úětu ć.
smlouvy' pod účeloýmznakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 6155,
a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskynuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního ľozpoětu na rok Ż019 na bankovní účetposkýovatele.
odeslání neinvestičnídotace 1 ve ýši uvedené v ělánku III' smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné v'ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vccí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zélkona o sociálních sluŽbách na základé
rozhodnutí o posĘrtnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV Státního rozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l' příp. procentní poměľ jednotlivých splátek neinvestičnídotace I,v nźxaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
úinisterswem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne' kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskytnutí neinvestičnídotace l příjemci výše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní prostředky

příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zűétu ě.
na bankovní účetuvedený v záh|aví smlouvy, variabilní symbol 5Ż2|089368,
specifický symbol 6155.
ve

ýši neinvestiční dotace 2 budou

3.

Peněžníprostředky ve výši neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účetzŕizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednicwím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele' ZÍizovatel poukáže peněŽní prostředky na účetpříjemce bez zbyrteénéhoodkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7 , 71, 16, I7 článku YI. Ztk|adní povinnosti příjemce ve znění:

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonemě. 563ll991 Sb', o úěetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ťrěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými

$ l odst. 2 zákona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o úěetnicwí a dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle

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 výši odpovídajícípodílu
stanovenému podle pľokazatelnéhokľitéria (metodiky), kteľémusí b;it příjemce schopen doložit.
Metodika musí byt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární

orgán' popř' jím pověřená osoba). Učetníoperace souvisejícís poskýovanou službou musí bý
účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchrnýhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazźtkladě odděleně vedené úěetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestičnídotace Ż' Každý účetnízápis v úěetnictví
příjemce musí byt podložen průkazným úěetním záznamem.
Ż/7

7.

Příjemce

je povinen úěetnízźnnamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z

neinvestiční dotace l nebo z neinvestičnídotace 2, ana účetníchzáznamech uvést výši čerpaných
peněžníchprostředků z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

je finančnívypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vaahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady

11. Součásti závérećnézprávy

sluŽby a vľatky nevyčerpaných peněžníchpľostředků poskytnutych na sluŽbu z neinvestičnídotace

l

a neinvestiění dotace Ż.

dotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pľo předložení zttvéreć,né zprávy odboľu sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí být připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení závěľeěné zprávy), a

16. Nevyčeľpanépeněžnípľostředky

z

to následovně:

.

1 na účetč,
, účelovyznak l3 305,
variabilní symbol 5221089368' specifický symbol 6l55,
. nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na íč,etč
variabilní
symbol 5ŻŻ1089368, specificĘ symbol 6l55.
Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
NevyčerpanépeněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

nevyčerpanou část neinvestiění dotace

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžnípľostředĘ či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domi. Současně s vrácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních vécíavízo na
formuláři uvędeném v příloze č. 4a pľogramu.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání,kontľolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dá|e stanoveny v programu a v příručce,kteľá woří pří|ohu č. 1

l článku X.

Závěreěná ustanovení ve znenl

pľogľamu. Týo dokumený jsou pľo příjemce závazné, věetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kr-

Příjemce
karlovarsk .czldotace/Strank v l rl ntqa eK K /nri cnerĺLrĺ-snc ic ln i /ęnc nri cnevkv acnv
prohlašuje, že se seznámils programem a příručkou a bude se jimipřihospodaření s poskýnuými

peněžními prostředky řídit.

E.

Příloha ě.

l

Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

článeľn.

Do smlouvy se vk|ádá

A.

Text ustanovení odst.

l

ělánku III. Výše dotace

a

její účel,doba, v níŹmá bý dosaženo úěelu ve

znění:.

1.

Příjemci Se v roce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžnípľostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:

317

o

úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskyovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen,'neinvestičnídotace l") ve výši: 8l42 800'00 Kě (slovy: osm

milionů jedno sto ěýřicet dva tisíc osm set korun českých), z této částky činínaýšení

neinvestiění dotace l:196 900,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc devět set korun
ěeských), naqýšení neinvestiění dotace 1 je uľěeno na plaý, mzdy ajejich naýšení(bez
ohledu na právní formu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějícíchprostředků na zvláštnípříplatky za směnnost v odpovídajícíchdruzích sociálních
sluŽeb (dále jen ,,PldÚ, mzdy a jejich naýšení"),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,'neinvestiční dotace 2") ve výši: l 126 700,0O Kč (slovy: jeden
milion jedno sto dvacet šest tisíc sedm set korun českých),
o účelověurěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen,,doťlnancování sociální služby") ve ýši 130 300,00 Kě (slovy:
jedno sto třicet tisíc tři sta korun českých).
Neinvestičnídotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány,f,ormou záiohy s povinností následného vyriětování' Konkétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v pŕílozeč' 1 dodatku ě.
t.

B'
1.

Text ustanovení ělánku IV' Způsob poskýnutí dotace ve znění
Peněžní prostředky ve ýši neinvestiční dotace 1 budou přijemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtuč,
na bankovní účetuvedený v zźthlaví
smlouvy (v zálhlaví dodatku č. l), pod účeloqýmznakem 13 305, variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol 6155, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu

následovně:

o

1' splátka ve výši 60 oÁ ěásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č,. ZK |7l0Żl19 ze dne 28. Ż.2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskytovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok ŻOl9 na

bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,
o/o č,ásti neinvestiční
dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovaľskéhokľaje č,. ZK |7/02119 ze dne 28. 2' 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV
státního ľozpoětu na rok 2019 na bankovní účetposkytovatele,
. 3. splátka ve qýši naqýšení neinvestičnídotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku ě. l.
odeslání neinvestiění dotace l ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zélkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 - MPSV Státního ľozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. pľocentnípoměľ jednotliých splátek neinvestiění dotace 1, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemžbude příjemce písémněińformován do 15
pracovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotace l příjemci ýše sjednaným způsobem.

o

2.

Ż. splátka ve výši 40

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űčtu č
na bankovní úěet uvedený v zélhlavísmlouvy, variabilní symbol 5221089368,

specifický symbol6155'

3.

Peněžníprostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. 1, a to formou bezhotovostního převodu z účtuč.
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na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy (v záth|aví dodatku ě.
vaľiabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 61 55.

1),

4.

l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
je
příspěvková
příjemci,
kteým
organizacę zŕizená obcí, uvolněny v souladu s
služby budou
ustanoveními odst' l,Ż a3 tohoto ělánku na účetzŕizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého ľozpoétu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele' Zŕizovatel poukáŽe peněŽní pľostředky
na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7, 7l, 16, 77 článku YI. Zźkladnípovinnosti příjemce ve znění:

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonemč,' 5631199l Sb., o úěetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými

Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace

právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle

$l

odst.

Ż zźlkona o

riěetnictví tento zźtkon

nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictvív souladu se zákonem o účętnictvía dalšími
souvisejícími platnými a účinnýmipľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a

výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami ěi ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky souvisejícís
poskýnutou neinvestiění dotací 1, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společnépľo více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které
musí b;it příjemce schopen doložit. Metodika musí b;it zpracovtna písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
souvisejícís poskytovanou službou musí bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních účetníchstřediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb
zejména celkovou ýši nákladů a ýnosů (vysledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady' které byly hrazeny z neinvestičnídotace l nebo z neinvestiění
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby' Każdý účetnízápis v účetnictvípřijemce musí b;ýt
podloŽen průkazným účetnímzáznamem.

7.

je povinen úěetnízáznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé,żesejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na
úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'
Příjemce

l, neinvestičnídotace2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finančnímvypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a ýnosech vĺahujícíchse ke sluŽbě, věetně vyěíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady služby a vratky nevyěerpaných peněžníchpľostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě
nevyěerpání peněžníchpľostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v ztwěreěné zprávě
uvést qýši vrácených peněŽních pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestičnídotace l
urěené na platy' mzdy a jejich naýšení'

11. Součástízávěreč,nézprźtvy je finančnívypořádání neinvestiční dotace

z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozdéji v termínu
stanoveném pro předloŽení závěrečnézprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyčerpané peněžníprostředky

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení závěreěné zprávy), a
to následovně:
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nevyčerpanou čáSt neinvestičnídotace l na účetč
, účeloýznak 13 305,
variabilní symbol 52Ż1089368, specifický symbol 6l55,
nevyěeľpanou část neinvestiční dotace 2 na účetč
vaľiabilní
symbol 52Ż1089368, specifický symbol 6l55,
' nęvyčeľpanouěást dofinancování sociální služby na účetě.
variabilní symbol 5ŻŻ108936$ specifický symbol 6i55.
Současně s vrácením nevyčeľpanýchpeněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pŤíloze č,. 4a programu. V případě nevyčerpání peněžníclt
pľostřodků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu ivést
ýši uia."ny"l' peněžních
pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestičnídotace l uľčenéna plaý, mzdy a jejich

'
o

naqýšení.

NevyčerpanépeněŽní pľostředky z đotacebudou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí' vráceny na účetposkytovatele fórmou bezhotóvos1níňo prevodu
prostřednictvím bankovního úětu zřizovatele uvedeného v zźlhlavísmlouvy, kteý zpľostřeákovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah přijemce k ľozpoětu poskytovatele.
17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpađneúěei, na ttery
;sou p eněżní
pľostředky poskýovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, käy se přijemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vľácením peněžníchprostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí avízo na

foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu. V připadě vrácení peněžníchprostředků

z neinvestičnídotace l je příjemce povinen v avizu uvést qýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskytnuté neinvestičnídotace 1 určenéna plaý, mzay a;b;ĺch naýšení.

D.

Text ustanovení odst.

l.

Pravidla a podmínky pľo poskýnutí' čeľpání,kontľolu a finančnívypoŕádźníneinvestiční dotace
l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příľučce,která tvoří přílohu č. l pľogramu' Týo dokumenĘ jsou pro příjemce závazné,
včetně
dodatků k pľogramu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje
.kr.czl
d
k
Přijemce prohlašuje, że se seznttmil s progľamem a příručkoua bude se jimi při hospodaření
s
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit'

E.

l

článku X. Závěreč,ná ustanovení ve znění:

Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

článek III.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstávají v platnosti.

2.

Tento dodatek č. l nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnostidnem uveřejnění
v registru smluv na základě ztlkona č,.340/2Ol5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněktěých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o regístru smluv), ve znění pozdcjśích
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichž'jeden obdrzí příjemce a
tľi pośkytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, jó a-oaatet vyhätověn v pěti
stejnopisech , z nichž jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zřizovatel'

3'

Smluvní strany se dohodly' že uveřejnění dodatku č. l v registľu smluv na zź/kladě zákona

č,.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých .rnluu, uveřejňování
těchto smluv a o

registľu smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisrí' provede poskýovatel'

oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřeđnictvim datové schľánky/na
e-mail uvedený v zélhlavísmlouvy.
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L

4. o

poskýnutí peněžních prostředků (naýšeníneinvestiění dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č. l ľozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského kraje usnesením ć. ZK
Ż8l ĺ09l |9 ze dne Ż3. 9. 2019.

Přílohy:

1.

Specifikace služeb a ľozpis poskytnuté dotace

Karlovy Vary dne

ft, '/łrź,,

1'ą4.Lo/ą

/

.

dne ..0.

poskytovatel

Za správnost

Podpĺs:

717

!

:l

l

?9ls

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

P ĺlemce:

tč :

Aoentura domácí péčeLADARA o'p.s'
26406608

í. Specifikace služeb

DÍuh soclálnĺ slużby

tĺs ová péće

ldentlÍlkátor

6479013

Název loclálnl 8lužby

Tis ová péče

Forma
poskytovánl

terénnĺ

PŤloÍltnl oblast
(dle SPRSSI

Up esnénl cllovÓ

skuplny

senio i, osoby sB
zdravotnĺm postażenim
a

ln.llkltor

Územnl

soclilnl 3lużby

onemocnénĺm

pečovatslská slużba

1119251

Psčovatelská slużba

t

rénnĺ

ssnio i, osoby se
zdravotnim postiŽením
a chronick: m
onemocnénĺm, osoby
s duševnĺm
onemocněnim

Karlovarsk

k

j

1817403

Osobnl asistsnce

terénnĺ

a

nođnota
Mln.
_

Użivatelé

58

15,9

UŽivatelé

256

1,01

Użivatelé

't0

olnénl

Úvazky

pracovnĺk v

Úvazky

pracovnik v

Karlovarsk kraj

pracovnĺk V

od-do

DalÜl rpeclílkace slużby v navazno3tl n.
rtrnovonÓ poźrdrvky na zahzenl soclĺlnl

olÍiěnl

1.1.2019 31.12.2020

p ímépéči

Úvazky

chronick m

onemocněnim' osoby
s duševním
onemocnénĺm

pověŕenl

NázGv

Mln, hodnota

Názgv

oob! tÍvánl

lndlkátoÍ 2

Počet hodin pramvni pohotovosti za rok:
13254

1.1.2019 -

31.12.2020

p imé péěi

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenĺm
osobni asistenc

(lodnotk!
kapaclty)

KaÍlovarsk kÉj

chÍonick m

í

p sobnot

11201931.12.2020

p ĺmépéči

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nelnve3tlčnĺ dotaco 1 (NDí)

Druh 3oclálnl8lużby

ldentmkátor

Názov soclálnl slużby

FoÍma

pGkytovánl

PÍloÍltnl obla8t
(dle SPRSS)

Upŕesnénl cĺlov

skuphy

r toho mln. na
platy, mzdy a

Celksm

nav Ügnĺ

í. 8Plátka (60%
čl8tl NDĺ
schválen zKK
dne 28. 2'

z. epl8il(r
(40%

'
tĺs ová péče

64790't3

Tĺsĺ1ová péěe

terénnĺ

senio i, osoby se
zdravotnim postiżenim
a

chronick m

562 40C

56

200

ěástl

NDí
schval n
20í9) zKKdné28,2.

303 72C

3. 8plátk!
(nav 3énl
NDí}

Nelnveltlčnl
dotacs 2

Doflnancovánĺ aoclálnl glużby

íel

202 484

200

7670C

53 500

140 700

990 000

62 40C

56

onemocněnĺm
senioŕi, osoby se
zdravotním postiźgnĺm
pečovatelská sluŽba

1119251

Pelovatelská sluŽba

terénnĺ

a

chronick m

onemocněnĺm, osoby
s duŠevnĺm
onemocněním

7 060

400

140 700

4 151 420

2767

AAA

';

ľ
senio i, osoby se
osobnĺ a3istence

'1817403

osobnĺ asisten

t

rénní

a chronick m
onemocn nĺm, osoby

520 000

312 000

208 000

14 404

60 000

s duŠevnlm

onsmocněnĺm

KARLoVARSKÝ KR Aď
Krajsk!'

odl.:1

SOCia/r'

-

'

