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DoDATEKč.1
Q k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpočtu Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních
 sluŽeb v ľoce 2019

:g
()

$Karlovarský kraj
Sídlo: Ztnodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089l 168
DIČ: CZ7O8gll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Agentuľa osobní asistence a sociálního poradenství, o.P.S.
Sídlo: Hornická 1595,356 0l Sokolov
datová schránkďe-mail: veq6pxg
ĺČo: Ż63955l'ĺ
Právní foľma: obecně prospěšná společnost
Registrace ve veřejném rejstříku: Kĺajský soud v Plzni, o 86
Zastoupený: Dana Janurová, ředitelka
Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní strany")

uzavíraji tento dodatek č' 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb Vroce 2019 ze dne29.3.20|9, ev' č. KK00338/ŻO19 (dále jen
,,dodatek č. l ").

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l ělánku III. Výše dotace a její účel' doba, v níżmá bý dosaŽeno účelu ve
zněni:

1. Příjemci se Vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 6 069 400,00 Kě (slovy: šest
milionů šedesát devět tisíc čtyři sta korun českých),

. úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0'00 Kč (slovy: nula koľun
českých).

Neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dáIe také jako,,dotace") jsou poskytovány
foľmou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis v'ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy'

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění
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1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuĘ ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z l]lětu ć. na bankovní účet uvedený v záh|aví
smlouvy' pod účelovym znakem 13 305' variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 60l3'
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpoětu na ľok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

C Ż. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV Státního ľozpoětu na ľok Ż0l9 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve výši, uvedené v článku III. smlouvy je vźuźno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR 1dĺle
jen ,,dotace MPSV*) vsouladu s ustanovením $ lOla zźtkona o sociálních sluŽbách na ztlkladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV Státního ľozpočtu na ľok 2019 na bankovní
úěet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1' příp. pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiění dotace 7,v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměľu jednotliých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel dozyí o skuteěnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem'

2. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűétu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5Ż21089368,
specifický symbol ó0l3.

3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteqým je
příspěvková oľganizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu'

C. Text ustanovení odst' 6,7 , 11, 16, 17 článku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést űčetnictví v souladu se zákonem č:' 563/199l Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
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 právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnicfví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši 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). Účętní operace související s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zaktnkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(v'ýsledek hospodaření) zaka\endářní ľok souvisejících výhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveň, aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyělenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. Każdý účetní zápis v účetnicwí
příjemce musí b;ft podloŽen průkazným účetním záznamem.

217



7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, te sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních záznamech uvést v'ýši ěerpaných
peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí závěreěné zprétvy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestiění dotace 2.

16. Nevyčerpané peněŽní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zźlvěreěné zprény odboľu sociálních věcí foĺmou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředĘ musí bý připsány na riěet
poskytovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pro předložení závěreěné zprávy), a
to následovně:

O nevyčeľpanou část neinvęstiění dotace l na úěet ć, , účeloqý znak l3 305,
variabilní symbol 5Ż21089368, specificĘ symbol 60l3,

. nevyěerpanou část neinvestiění dotace Ż na űěet č). , variabilní
symbol 5221089368, specificĘ symbol 60l3'

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašIe příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě' 4a pľogramu'
Nevyčerpané peněŽní prostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na úěet poskýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskynuté peněžní prostředky či jejich ěást poskytovateli
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 skutečnosti
dozyí. Souěasně s vľácením peněžních prostředků zašle přĺjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu'

D. Text ustanovení odst. l ělánku X' Závěreč,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 progľamu a v příruěce, která woří přílohu ě. l
progľamu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktua|izací příľučky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje http://www.kr-
kaľlor arsk} .cldotace/Strank}/dotaceKK/prispevki -socíalni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámils programem a příľuěkou a bude se jimipři hospodaření s poskynuými
peněžními prostředky řídit.

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

článet tI.
Do smlouvy se vkládá

A' Text ustanovení odst. l ělánku III. Výše dotace a její účel, doba, v níŹmá byt dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se V roce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace 1") ve výši: 6 75Ż 500,00 Kě (slovy: šest
milionů sedm set padesát dva tisíc pět set korun českých), z této ěástky činí navýšení
neinvestiění dotace l:683 100,00 Kč (slovy: šest set osmdesát tři tisíc jedno sto korun
českých), naýšení neinvestiční dotace l je určeno 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 ,,platy, 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: 0,00 Kč (slovy: nula korun
ěeských)

o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu posĘrtovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve qýši 902 500,00 Kč (s|ovy:
devět set dva tisíc pět set korun českých).

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

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění

1. PeněŽní pľostředĘ ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č na bankovní úěet uvedený v záhlaví
smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l), pod účeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻ1089368,
specificĘ symbol 6013, a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o 1. splátka ve výši 60 %o č,ésti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovaľského kraje č,' ZK 17/02/19 ze dne 28.2. Ż0I9 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 %o ćásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovarského kraje č,. ZK 17l0Żll9 ze dne Ż8. 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní úěet poskytovatele,

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

odeslání neinvestiění dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccí ČR 1dele
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 101a zźlkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na ľok Ż0l9 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši a termíny výplaý neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliqých splátek neinvestiční dotace l,v návaznostina změnu
výše a termínů vyplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskyovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR' o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne' kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu z ričtu ě.

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy' variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol 6013.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavÍení dodatku ě. l,ato formou bezhotovostního převodu zúčtu ě.
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 na bankovní účet uvedený vzáhlaví smlouvy (v záh|aví dodatku č. l)'
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 60l3.

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

ustanoveními odst. 7,Ż a3 tohoto článku na účet zŕizovate|e, kteý zpľostředkuje prostřednictvím

svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovate|e. ZÍizovatel poukáże penéŹní prostředky

na účet příjemce bezzbyteč,ného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7 , 71, 16, 17 ělánku YL Zźtk|adní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést ričetnicwí v souladu se zákonemč,. 563l1991 Sb., o úěetnictví,veznéní
požac;sĺ"t' předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnicĺí") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

pľávnimi předpisy' Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o účetnicwí tento ztlkon

nevaahujó' zaiaziýe Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnicwí a dalšími

souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majetku ajiných aktiv, zźtvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,

s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a

výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskytnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální služby'

Ńepřímé náklady spoleěné pľo více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby

zańrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které

musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena

odpoveánou ósobou příjómce (statutární orgán, popř. jim pověřená osoba). Účetní opeľace

související s poskytovanou službou musí b;/t účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v

analytickém členění, ve zvláštních účetních střediscích, zakázkäch apod.) tak, aby byl příjemce

schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociálních sluŽeb

zejména óelkovou qýši nákladů a qýnosů (v'ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících

výhradně s každou jednotlivou službou a zátoveń, aby byl na zák|adé odděleně vedené úěetní

"uid"n." 
schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění

dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. KaŹdý účetní zápis v účetnictví příjemce musí bý
podloŽen pľůkazným účetn ím záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé , źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na

úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z

neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'

11. Souěástí závěreč,né zpľźnyje finanční vypořádání neinvestiční dotacę l, neinvestiění doÍace2 a

dofinancování sociátní 
'iuźuy 

poskytnuĘých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním. se

rozumí přehled o skuteěnýclr-nát<laaôcn á výnosech-vĺahujícíclr se ke službě,.včetně vyčíslení

rozdílu mezi výnosy a nákiady služby a vľatký nevyěerpaných peněžních prostředků poskytnuýc.h

na sluŽbu z neinvestiční dotaóe l' neinvestiěni dotu"" 2 a dofinäncování sociální služby' V případě

nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotacę 1 je příjemce povinen v závěreéné zprávé

uvést výši vľácených peněŽních prostředků připadající na eäsi poskytnuté neinvestiční dotace 1

uľčené na platy, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen yľ1tij nejnozdéji v termínu

stanoveném pľo předložení závěľeč né zprávy odboru ,o"ijlnĺ"t, věcí formou bezhotovostního

převodu na účet poskýovatele (vrácené peněŽní prostreJĹy musí být připsány na ílěet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu ,tunou.ného |rá předloŽení ztlvěreéné zprávy)' a

to následovně:
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' nevyčerpanoučástneinvestičnídotace l naúčet č O,účeloý znak13305,
variabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 60l3,o nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na iň,et č, . variabilní
symbol 522108936[ specifický symbol 60l3,

' nevyčeľpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č ,
variabilní symbol 5221089368' specifický symbol 6bl3.

Současně s vľácením nevyčeľpaných peńěžních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcíavízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4ä programu. V příiadě nevyčerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uv8st výši vrácených peněŽních
pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l určené na plaĘ, mzdy a jejich
naqýšení'
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zřízená 

' 
obcí, vľáceny na účet poskýouut.l" formou bezhotóvostního převoduprostřednictvím bankovního účtu zřizovatele uuäd"ného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává

pľostřednicfuím svého rozpoětu vztah přijemce k ľozpočtu poskýovatele.

17' Přijemce je rovněž pov|nen vrátit poskynuté peněžní pľostředĘ či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne,i8"ĺ' na kteý jsou peněžníprostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnĺ ód. dn", kły se přijemce o této skutečnostidoní' Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo naformuláři uvedeném v ptíloze ě' 4ä. pľogramu. V'připadě vrácení peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace 1 je přijemce povinón i avízu uuest vysi vľácených peněŽních pľostředků
připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace 1 určené na-plaý, mzďy a j'ejich naýšení'

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

l. Pravidla a podm ínky pro poskytnutí, čerpání' kontľolu a finanční vypoŕádání neinvestiční dotace1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v progľamu a vpříručce, která tvoří přílohu č. l programu. Tyto dokumený jsou pro přijemce závazné, včetnědodatků k pľogľamu nebo aktual izací příručky' a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kaje
lni/

Přijemce proh lašuje, że se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření sposkytnuými peněžními prostředky řídit

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

článek IIl.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění a züstávají v platnosti'

2' Tento dodatek č. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv na základě zźtkona č,. 34)l20l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv (zákono regísffu smluv)' ve znění pozdějšíchpředpisů a je vyhotoven ve ětyřech stejnopise ch, z nl'chž. jeden obdľŽí příjemce a tři poskýovatel.V případě, kdy je přijemcem příspěvková organizace zňzená obcí, jó dodatek vyhotoven v pětistejnopisech,znichžjeden obdrží příjemce, třiposkytovatel ajeden zřizovatel.

3' Smluvní strany se.dohodly, že uveřejnění dodatku č. l vľegistru smluv na základě zákona č,'34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteqých ,rnluu, uveřejňování těchto smluv a oľegistľu smluv (zélkon o registru smluv)' 
.ve znění požac;sĺ"ľ, předpisů, provede poskýovatel,

oznámení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci'zaslá"no prostřeánicwim datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlavi smlouvy.
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4. o poskynutí peněŽních prostředků (naýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č' l rozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK
Ż8l l09/ 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

y'ą. (ł, .źoą
ś,y ĺł.a1 (, (?' !,o/qKarlovy Vary dne

ľ'

A 

dne

ROVA

OBGANIZACT

5

poskytovatel

Hornická 1595' 356 0l Sokolov
lĆo 263 95 5l7
tel.:352 600 588
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speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

26395517ItO:
Agentura osobni asistence a sociálniho poÍadenstvĺ' o'o.s'P liemce:

í. speciÍikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -

31.12.2020
62Użivatelé11,6

Úvazky
pramvnikť] v
p ĺmé péri

Kaíovarsk] kraj

senio i, osoby se
zdravotnim postiŽenĺm

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duševnĺm
onemocnénim

terénnĺOsobni asistence6128230osobnĺ asistencě

Dalšl 8pgclflkace slużby v nlvaznostl na
stanovené pożadavky na za rzenĺ rocláln]

slużby do 8lté 3oclálnlch sluźeb

ooba tľvánl
pověŕénl
od-doMln. hodnota

olněnĺ
Název

Mln. hodnota
Dlněnl

Název

Územnĺ
p 3obnost

8oclálnl tlużby

Up e6něnl cllové
6kuplny

Prlorltnl oblast
(dle SPRSS)

Forma
Poskytovánl

Název soclálnĺ slużbyldentiÍikátorDruh soclálnĺ služby lndikátor 2
|ndlk to] í 0ednotka

kapsclty)

902 50Cc683 1002 427 76A3 641 640683 1006 752 500

senio i, osoby se
zdraVotnim postiŽenĺm

a chÍonick m
onemocněnĺm, osoby

s duŠeVnim
onemocnénĺm

těrénnĺosobnĺ asistence6128230osobní asistence

Doíinancovánĺ 3oclálnl slużby
Nelnv tlćnl

dotaco 2
3. 8plátka
(nav enl

NDíl

z. 8pratks
(40% ěástl

NDí
Echválen

ZRKdna2E.2,
20í9l

't.3plátka (60%

čá3t| ND1
3chváloné zKK
dn 28.2.2019)

z toho mln. ns
platy, mzdy !

nav śenl
C lkem

Up esněnl cĺlové
Ekupiny

PÍioÍltnÍ oblast
(dle SPRSS)

FoÍma
poskytoYánĺ

Název 8oclálnĺ 3lužbyldentmkátorDruh 3ociálnl 8lužby

NelnveEtlčnl dotace í (ND1,



KARLOVARSKY Kkł l
Krajsky

odll
sociáĺni


