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Evidenční ěíslo: KKO 03 56lŻ019 l l
DoDATEKč. 1

k veřejnopľávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Kartovarského kľaje na zajištění sociálních
služeb v roce 2019

Kaľlovaľský kľaj
Sídlo: Závoďní 353/88,360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ708gl168
Zastoupený: Mgr' Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
Bankovní spojení:
Císlo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel")

Centľum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.
Sídlo: Jiŕího zPoděbrad 2046,356 0l Sokolov
datová schránkďe-mail: yyhv8pz
IČo: 28015819
Pľávní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace ve veřejném ľejstříku: Kľajský soud v Plzni,o l20
Zastoupený: Bc. Magdalena osičková' ředitelka
Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

(společně jako ,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpočtu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb vroce 2Ol9 ze dne26.3.2019, ev. ě. KKgô356/Ż019 (dále jen
,,dodatek č. l ").

článeľ I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níž mćl b1it dosaženo účelu ve
znění:

Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l}la zákona o

sociálních službách (dále jen 
''neinvestiční dotace 1") ve výši: 5 505 800,00 Kě (slovy: pět

milionů pět set pět tisíc osm set korun ěeských),
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 557 600,00 r81slovy: pět set
padesát sedm tisíc šest set korun českých).

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

Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéní:

I

B
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1. PeněŽní prostředky ve v'ýši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní úěót uvedený i záh|aví
smlouvy, pod účelov'ým znakem l3 305' variabilní symbol 52Ż108936[ specifický symbol 6718,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního ľozpoěiu na ľok 2O|9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o )' splátka v9 výši 40 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
' do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoý 313 _

MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.
odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v ělánku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vocĺ ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách nazź'l.kladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 nabankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliqých splátek neinvestiění dotace 1,v náiaznosti na změnu
výše a termínů v'ýplat 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 poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiění dotace 1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou přijemci poskytnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilni symbol 5221089368,
specifický symbol6718.

3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l u z tohoto elentu
na účet zŕizovatele' kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky na ričet příjemce bez zbyte8ného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, 7l, 16, 17 článku YI. Zź,kladní povinnosti příjemce ve znění:

6. Přijemcejepovinenvéstričetnictvívsouladusezákonemě. 563ĺ1991 Sb',oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen 

',zźtkon 
o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zźlkona o ĺeôtniciví tento ,áko,
nevztahuje, zavazuje se tento přijemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazn8,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného účtování se łaahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklády 

'pól"čné 
pró více

hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odiovídajíci podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky)' kteľé musí bý příjemce schopen ablozit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace souvisójící s poskýovanol šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetníóh
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zéiména cělkouou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících ýhľadně s každou jednotlivou služ-bou a
zároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčleňit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí být podloŽen průkazným účetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést vyši ěerpaných
peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí závěreěné zprźxy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, věetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu'z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

1ó. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zźyéreć,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní prostředky musí být připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěrečné zprávy), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účet č , úěeloqý znak l3 305,
variabilní symbol 5221089368' specifický symbol ó718,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace Ż na űćet č, , vaľiabilní
symbol 5ŻŻ|089368, specifický symbol 671 8.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu'
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zŕízená obcí, vráceny na úěet posĘtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního ričtu zÍizovatele uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel' na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozyí. Současně s vrácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě.4a programu.

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

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace 1

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v pľogramu a v příľučce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k pľogľamu nebo
aktualizací příľučky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarskr.c/dotace/Strankl,/dotaceKK/nrisnevkv-socialni/soc nrisnevkv.asnx. Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimipřihospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

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

Clánek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 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 prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
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1

o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace l") ve výši: 5 866 700,00 Kě (slovy: pět
milionů osm set šedesát šest tisíc sedm set korun českých), z této částky činí naqýšení
neinvestiční dotace 1: 360 900,00 Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc devět set korun českých),
naýšení neinvestiění dotace l je urěeno na plaý, mzdy ajejich naýšení (bez ohledu na
právní formu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování chybějících
pľostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb (dále
jen,,plaĘ, mzdy a jejich navýšení"),

o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve ýši:557 600,00 Kč (slovy: pět set
padesát sedm tisíc šest set koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen 

',dofinancování 
sociální služby") ve ýši 404 800,00 Kě (slovy:

čtyři sta ětyři tisíc osm set korun ěesĘch).
Neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zá|ohy s povinností následného vyúětování. Konkľétní
specifikace sluŽeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku ě.
1.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace vę znéní

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci posĘrtnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č) na bankovní účet uvedený v zźthlaví
smlouvy (v záhlaví dodatku č. 1), pod účeloým znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5ŻŻ|089368,
specifický symbol 6718, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
o 1. splátka ve výši 60 %o části neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kraje č,. ZK 17/0Ż/19 ze dne 28. Ż' Ż019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľského kraje č. ZK 17/0Ż119 ze dne 28. 2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele,

. 3. splátka ve ýši naqýšení neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku ě. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vccí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 1Ola zákona o sociálních sluŽbách nazáłkladě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok ŻO19 nabankovní
t1lčet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písómně ińfoľmován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci v,ýše sjednaným způsobem.

., PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou přijemci poskýnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űětu č

na bankovní účet uvedený v zźth|aví smlouvy, variabilní symbol 522|089368,
specifický symbol 67 l 8.

Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou přijemci poskytnutyjednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku ě. l, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.

3.
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na bankovní účet uvedený vzźhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku č. l),
variabilní symbol 52Ż1089368' specifický symbol 67l 8.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst' 1, Ż a 3 tohoto článku na účet zÍizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe p"nBznĺ prostředky
na účet příjemce bezzbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7 , Il, l6, 17 ělánku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést účetnicwí v souladu se zákonem ě' 563/l99l Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími pIatnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o účótnicwí tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazné,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoľu sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních činností přijemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtování se váahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální sĺužby.
Nepřímé náklady společné pro více hospodářských činností příjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), ktere
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární oľgán, popř. jím pověřená o'óbu1. Účetní opeľace
související s posĘtovanou službou musí byt účtovány odděleně od ostatních aktivit příjeňce (v
analytickém ě|enění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby uyl prĺ;emce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociálnícń šluz"b
zejména celkovou ýši nákladů a výnosů (qŕsledek hospodaření) za kalenáářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. KaŽdý účetní zápis v účetnictví přijemce musí bý
podložen pľůkazným účetním záznamem.

7. Přijemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo zdoÍinancování sociální sluŽby, a na
ričetních ztvnamech uvést výši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvęstiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'

11. Souěástí závěrečné zprtny je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení
ľozdílu mezi ýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V prípádě
nevyčerpání peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1je příjemce povinen v závěieč,n€ zprźlvě
uvést qýši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
určené naplaĘ, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závéreč,né zprźxy odboľu sôciálních věcí formôu bezhotovostního
převodu na űčet poskýovatele (vľácené peněžní pľostředky musí být připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽenĺ zĺvcieené zprávy), a
to následovně:
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' nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace l na úěet č , účelovy znak 13 3O5,
variabilní symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 67l8,

' nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na íčet č) , variabilní
symbol 52Ż1089368' specifický symbol 67l8,

' nevyčerpanou část dofinancování sociální služby na účet ě. 
variabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 67l8.

Současně s vrácením nevyčeľpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č,' 4a progľamu. V případě nevyčerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je přijemce povinen v avízu uvé'st výši vrácen;7ch peněžních
pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na plaý,'mzdy a jejich
navýšení.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě přijemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí' vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotôvostníňo převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v ztlhlaví smlouvy' kteý zpľostřeákovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah přijemce k rozpoětu poskytovatele'

17. Přijemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účei, na Lte"1ilsou peněžní
prostředĘ poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se přijemce o této skuiečnosti
donĺí. Souěasně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru-sociálních vécí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu. V případě vľácení peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vľácených peněŽních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1 určené naplaĘ,mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závéreěná ustanoven í ve znění:

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny V progľamu a v
příručce, kteľá tvoří příIohu č' l pľogramu' Týo dokumenĘ jsou pľo příjemce závazné, věetně
dodatků k progľamu nebo aktuaIizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje

Přijemce prohlašuje, že se seznámil s
poskytnuými peněžními prostředky říd

pľogramem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
it.

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

Clánek III.

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

2. Tento dodatek č. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základě zákona č).340/2Ol5 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti někt;rých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o regístru smluv), ve znění pozdějśích
předpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichż jeden obdrží příjemce a tri poikytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, jé dodatek vyhätověn v pěti
stejnopisech, znichž' jeden obdľží příjemce, tři poskytovatel a jeden ziizovatel.

3. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v registľu smluv na zź/,ĺladě zákona č,.
340lŻ0l5 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění poŻdějších předpisň, provede poskýovatel'
oznámení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřeđnictvim datové schiánky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí penéŹních prostředků (naýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavření dodatku ě. 1 ľozhodlo Zastupitelsĺo Karlovaľského kľaje usnesením č,. ZK
Ż81 l09l 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne
/ąu aę l,ľł<L. dn" /:((:k/í

M

poskýovatel

íi'il:ll ĺĺ:i:li;..i, 1,.'.;' p",,, .

Za správnost

717

Podpĺs:','',..



ii'.



specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

2801 581 IItO:

c ntrum sociálnich sluŽeb sokolov, o'p's'P ĺlemce:

1. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1. 1.2019 -

31.12.2020
298l']żiVatelé'14,01

Uvazky
pracovnik v
p ĺmé péčĺ

KaíIovarsk 'ką

senio i, osoby se
zdraVotnĺm postiżenim

a chronick m
onemocněnim' osoby

s duševnim
onemocnénĺm

terénnĺPečovatelská sluŽba3136162petovatelská sluŽba

Dalśl 8peclÍlkace slużby v návaznostl na

služby do sltě soclálnĺch slużeb

Doba trvánl
pověłenĺ
od-doMln. hodnota

olněnlNázevMin. hodnota
blněnlNázev

Územnl
p sobno8t

soclálnl 3lużby

Up esnénĺ cllové
6kuplny

PÍloÍitnĺ oblast
(drs sPRss)

Foma
poskytovánlNázev soclálnl gluŽbyldéntlÍlkátoľDruh sociálnlslużby

lndikátor 2lndlkátoÍ 1 0sdnotka
kapaclty)

404 800557 600360 9002202 3243 303 480360 9005 866 700

senio i, osoby se
zdraVotnĺm postiŽenim

a chronick m
onemocněnĺm, osoby

s duśevnim
onemocněnĺm

terénniPečovatelská slużba31 361 62peěovatelská slużba

DoÍinincovánl soclálnl 8lużbyNelnvéstlěnl
dotace 23. rplátk.

(nav śenĺ
NDí)

z. spratKa
(40yo části

Noí
8chválené

zKK dno 28. 2.
2oí0l

í.8plátka (60%
ěástl ND1

3chvál né zKK
dno 28. 2. 20í9)

z toho min. na
platy, mzdy a

nav śonl
Celkom

Up esněnĺ cllov
Bkuplny

PrioÍitnl oblast
(dlé sPRss)

Forma
poskytovánlNázev 8ociálnl službyldentmkátorDÍuh 6ociálnĺ sluŽby

Nelnvestlčnl dotac í (ND1)



KA,RLOVARSKY J
Krajsk

odb
sociáIn


