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Evidenční číslo: KK003 54l20I9 l I

DoDATEKě.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zľozpoětu Karlovarského kĺaje na zajištění sociálních

sluŽeb v roce 20l9

Karlovaľský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7089t 168
DIČ: CZ7o89|l68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen',poskýovatel")

rY'

Y

a

Centrum pľo dítě a rodinu Valika, z. s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail:
lČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen 

''příjemce")

Smetanova 447,357 3 l Hoľní Slavkov
4vqSpcd
1794710
spolek
Krajský soud v Plzni,L 6660
Mgr. Petr Najman, zástupce ředitele

(společně jako,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek ě. l kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 ze dne 2. 4. 2019, ev. č' KK00354/20l9 (dále jen
,,dodatek č. l").

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níżmá bý dosaženo účelu ve
znéní:

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní pľostředky, kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve ýši: 3 0l8 300,00 Kě (slovy: tři
miliony osmnáct tisíc tři sta korun českých),

o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace Ż")ve výši: 98 000,00 Kč (slovy: devadesát
osm tisíc korun ěesĘch).

Neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskýovány
formou zźilohy s povinností následného vyriětování. Kónkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění
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1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
foľmou bezhotovostního převodu z riětu č, na bankovní úěet uvedený v zálhllaví
smlouvy' pod úče|oým znakem l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ2089368, specifický symbol 775l,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpoětu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

. 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli z kapito|y 313 _
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskytovatele.

odeslání neinvestiění dotace l ve vyši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutęčnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR (dále

' jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zźlkona o sociálních sluŽbách nazźlkladě
' rozhodnutí o posĘtnutí dotacę z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0I9 na bankovní

účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit ýši a teľmíny výplaty neinvestiční
:', dotace l' příp. pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace |, v nźtvaznosti na změnu

ýše a termínů ýplat či pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných posĘrtovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR, o ěemž bude přijemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně brání
posĘrtnutí neinvestiění dotace 1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskynuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.

na bankovní úěet uvedený v zéthlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 775l.

3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková organizace zšízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto ělánku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele' Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na účet příjemce bez zbsĺteéného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, 11, 16, 17 článku Yl. Zźkladní povinnosti příjemce ve znění

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563/l99l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce d|e $ 1 odst. 2 zźlkona o účetnictví tento zélkon
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 úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací 1 a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí b1ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní opeľace souviséjící s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských ěinností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a ýnosů
(vysledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby by| nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý úěetní zápis v účetnictví
příjemce musí byt podložen pľůkazným ričetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen účetní zźnnamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż, ana účetních záznamech uvést výši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż.

11. Souěástí závěreěné zprtwy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, věetně vyčíslení rozdílu mezi ýnosy a náklady
služby a vľatĘ nevyěerpaných peněžních prostředků poskýnuých na službu z neinvestiění dotace
1 a neinvestiění dotace 2.

16. Nevyčeľpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vratit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zźyéreéné zprttvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vľácené peněžní prostředĘ musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěreěné zprtxy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiění dotace l na účet č , účelový znak13 305,
variabilní symbol 5ŻŻŻ089368, speciflrcĘ symbol 7751,

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č,  variabilní
symbol 52ŻŻ089368, specifický symbol 7751.

Souěasně s vrácením nevyěeľpaných peněŽních prostředkri zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogľamu.
Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě přijemce, kteým je příspěvková
organizace zŕizená obcí, vráceny na účet poskýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovate|e uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu posĘrtovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředĘ či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředĘ poskyovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
doz-ĺi. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č.4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 ělánku X. Závěreéná ustanovení ve znění:

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace 1

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu ě. l
programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKlíprispevky-socialni/soc prispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příruěkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit.

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

čHnek tr.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v nižmá bý dosaŽeno úěelu ve
znenl'.

1. Příjemci se vľoce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, kteľé jsou souěástí
vyrovnávací platby:
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o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve r.ýši: 3 358 000,00 Kě (slovy: tři
miliony tři sta padesát osm tisíc korun česĘch), z této částky činí naýšení neinvestiční
dotace l:339 700,00 Kě (slovy: tři sta třicet devět tisíc sedm set korun českých), naýšení
neinvestiční dotace 1 je určeno na plaý' mzdy ajejich naýšení (bez ohledu na právní 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, mzďy a
jejich naýšení")'

o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $,l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 98 000,00 Kč (slovy: devadesát
osm tisíc korun českých),

o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětll poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,dofinancování sociální služby") ve ýši l'l5 200,00 Kě (slovy:
jedno sto patnáct tisíc dvě stě koľun českých).

Neinvestiění dotaqe 1, neinvestiění dotace Ż a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako 

',dotace") 
jsou poskytovány foľmou zéiohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní

specifikace služeb a rozpis qýše dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku ě.
t.

B. Text ustanovení článku tV. Způsob posĘrtnutí dotace ve znéni

1. PeněŽní prostředĘ ve výši neinvestiění dotace 1 budou přijemci poskýnuty ve třech splátkách
foľmou bezhotovostního převodu z úětu č) na bankovní úěet uvedený v záhlaví
smlouvy (v zźthlavi dodatku ě. l), pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 5222089368,
specifický symbol 775l, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
o l. splátka ve \.ýši 60 oÁ ěásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kľaje ě. ZK l7l0Żl19 ze dne 28. Ż. Ż0I9 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕęni smlouvy,

o 2. splátka ve \"ýši 40 Yo č,ásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje ě. ZK l7/0Żll9 ze dne Ż8. Ż. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátĘ dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele,

o 3. splátka ve ýši navýšení neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavÍení dodatku ě. 1.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ Čn (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ 10la zétkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního ľozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qýši a teľmíny výplaty neinvestiční
dotace 1 , příp. pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiění dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů vyplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotace 1 příjemci vyše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űětu ě. 

na bankovní úěet uvedený v zźh|avi smlouvy, vaľiabilní symbol 5Ż22089368,
specifický symbol 775l.

3. Peněžní prostředĘ ve qýši dofinancování sociální služby budou příjemci poskytnuý jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavĺení dodatku ě. 1, a to formou bezhotovostního převodu z účtu ě.
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na bankovní úěet uvedený v ztlh|aví smlouvy (v zź.ŕ.'laví dodatku č' l),
variabilní symbol 522Ż089368' specifický symbol 7751'

4. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální

služby niaou příjemci, kterym je příspěvková organizacę zŕízená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odsi. l,í a3 tónotä eianfu na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictv_ím

svého rozpo 6u vnah příjemce k rozpočtu posĘrtovate|e' ZÍizovatel poukáŽe peněŽní prostředky

na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

c' Text ustanovení odst. 6,7, Il, |6, 77 ělánku YI. Zźkladní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č:. 56311991 Sb., o úěetnictví, ve znění

poźoc3sĺ""t pr"apir,i (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

pravnimi pieapisy. jestliže só na příjemce dle $ 1 odsĹ Ż zźtkona o úěetnictví tento ztlkon

nevztahuje, ,uruĄ"se tento prĺjemôe vest úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

souvisejí-cími platnými a ĺeinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majótku á;iny.t' aktił, zźtvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s proŘaźatelńou uu"bou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a

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

zakázkového ěi analyti.ŕeľ'o ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré

jednotlivé poloŹky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s

poskytnutoů neinvestiční dotací 1, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální služby'

Ńepĺ-e náklady společné pro více hospodářsĘch činností příjemce :" .do nákladů sluŽby

zahrnují ve qýši ädpovídajĺcí podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které

musĺ Ĺ;;t prĺje-có schopen'doložit. Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena

odpovědnou osobou příjemce (statutární oľgán, popř' jím pověřená oso!a)' Účetnĺ opeľace

soůvisející s poskytovänóu službou musí bý úětovány odděIeně od ostatních aktivit příjemce (v

analytiőkem 8l"nění, ve zvláštních ílěetnícň střediscích, zaktnkách apod.) tak, aby byl příjemce

. schđpen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb

zejména óekovou r^ýši nákladů a výnosů (vyslôdek hospodaření) za kalendářĺí rok souvisejících

r.íhradně s kaŽdou jednotlivou sluŁbou a' iźroveń, aby byl na zźtkladé odděleně vedené úěetní

"nid"n"" 
schopen vyelenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční

dotace 2 nebo ' dofinancování soôiální sluźby. KaŹdý úěetní zápis v účetnictví příjemce musí bý
podloŽen průkazným účetním záznamęm.

7. Příjemce je povinen účetní zźnnamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o. náklad hrazený z

neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z doftnancování sociální služby, a na

úěetních záznamech uvést výši čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z

neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby'

11. Souěástí zźxěreéné zprźtvyje finanění vypořádání neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace2 a

dofinancování sociáŕní 
'iuiuy 

poskynuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se

rozumí přehled o skuteěnýctr-nátlaobcn á r"-1nosech vztahujících se ke službě, věetně vyěíslení

ľozdílu mezi rnýnosy a nákiady služby a vratĘ nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých

na službu z neinvestiění dotaóe l, neinvestiění dotu".2 a dof,rnancování sociální služby. V případě

nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v závěreěné zprźxé

uvést qýši vľácených peněžních pľostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace l

určené na platy, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu

stanoveném pľo předlož ení zźwéreč,né zprávy oäuó.u 'sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na 
_ 

úěei poskýovatele (vľácené peněŽní pľostředky musí bý připsány na účet

poskytovatete nejpozdcjiv poslední den termínu stanoveného pro předloŽeni zźtvéreéné zprtlvy), a

to následovně:
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. nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace 1 na úěet č , úěeloý znak13 305,
variabilní symbol 5Ż2Ż089368' specifický symbol 775l'

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űč,et ř,. , variabilní
symbol 5222089368' specificĘý symbol 775l,

. nevyčerpanou část dofinancování sociální služby na úěet č) ,
variabilní symbol 5Ż2Ż089368, specifický symbol 775l.

Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zaš|e přijemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu. V případě nevyčerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1' je příjemce povinen v avízu uvést qýši vľácených peněžních
prostředků připadající na ěást poskytnuté neinvestiění dotace l určené na plaĘ, mzdy a jejich
naýšení.
Nevyěerpané peněŹní prostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na úrěet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovate|e uvedeného v zźlhlravi smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoětu posĘrtovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit posĘĺtnuté peněžní prostředĘ ěi jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel' na kteý jsou peněžní
pľostředĘ poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se přijemce o této skutečnosti
doni. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avizo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě vrácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vrácených peněžních prostředků
připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l urěené na plaĘ, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. l ělánku X. Závěreéná ustanovení ve zněnĺ:

1. Pľavidla a podmínĘ pro poskytnutí' čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v programu a v
příručce, která tvoří přílohu č. 1 programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce ztxazné, včetně
dodatků k pľogľamu nebo aktualizací příľučky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje

zl
Přijemce prohlašuje, Že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními prostředĘ řídit.

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

čtánek ĺI.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění aztstźxají v platnosti.

Ż, Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zźlkladé zákona č,. 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ěýřech stejnopisech, znichżjeden obdľží příjemce a tři poskýovatel'
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichž' jeden obdrží příjemce, tři poskýovatelajeden zŕizovatel.

3; Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. 1 v registru smluv na zétklladě zétkona č,.

340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (navýšení neinvestiění dotace l, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavŕeni dodatku ě. 1 ľozhodlo Zastupitelswo Karlovaľského kraje usnesením č,. ZK
281 l09l 19 ze dne 23. 9. 2019.

Pfflohy:
1. Specifikace služeb a rozpis posĘrtnuté dotace

Karlovy Vary dne

Mg

,./ą-tl. uą
Es

posĘrtovatelĺ'

ľ'ľ.!.u dne l{,!l'I,|1

pro Cél

"1ľ#ľJäĘ'.ĺťĺhyŕ'$3Ę
mc-o

/:ä správnost U

717

Płdpis
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specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

1794714lćo:
centrum oro dítě a rodinu Valika' z. s'P llemce:

1. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -

31j2202077Użivatelé4,83
Úvazky

pracovnĺk v
p ímé péči

Kar|ovarsk ką

osoby sociálné
vylouěené bez

dBterminujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ći

věku

terénnísociálně aktivizačnĺ sluŽby
pro rodiny s dětmi5589051sociálné aktivizačnĺ slużby

pro rodiny s dětmi

Dalal sPécmkrce clużby v návlznottl nr
3tanovenÓ poĹadavky na za .zénl soclálnl

Doba tÍvánl
pově enl
od doMln. hodnola

DlněnlNázéYMln. hodnota
Dlněnl

Nłzev

Územnl
p sobnost

toclálnl 3lužby

Up esněnĺ cllová
3kuplny

Prlo.ltnl obltst
(đlo sPRss)

FoÍmĺ
poskytov nlNłzev 3oclálnĺ 8lužbylđ6ĺrtmkátorDruh 3oclálnl 8lużby

lndlkátor 2lndlkátor í 0ednotk.
krprclty)

115 20098 000339 700I 207 32C1 810 980339 7003 358 000

osoby sociálně
vyloučené bez

deteminujĺcĺho vlivu
zdfavotn|ho stavu ěi

věku

terénnĺsociálné aktivizačnĺ slużby
pro rodiny s détmi5589051sociálné aktivizačnĺ sluŽby

pro íodiny s dětmi

DoÍin.ncovánl soclálnl slużbyNelnve8tlčnĺ
dotrcg 23' tplátkr

(nav ěenl
NDí)

2. lplátkr
(40% ćá8tl

NDí
schválené

zKK dne 28. 2.
20.t91

í' Bplátka (60%

ělstl NDĺ
8chválené zKK
dno 28. 2. 20í9)

z toho mln. nr
pl.ty, mzdy a
ntv enl

Celkem

Up ésněnĺ cllov
3kuplny

PrloŤltnl obla8t
(dro SPRSS)

Formt
pośkytovánĺNazev 3oclálnl službyldentlÍlkátorDruh soclálnl llužby

Nelnve3tlěnl dotlcé ĺ (NDí)

I
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