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k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoćtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních
sluŽeb v ľoce 2019
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Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168

CZ70891168

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Čísloričtu:
(dále jen,,poskýovatel")
a

oáza klidu o.p.s.
Sídlo:
datová schľánkďe-mail:

lČo:

Právní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Školnĺ8l,357 35 Nové Sedlo
6t4dt37

Ż7961583
obecně prospěšná spoleěnost

KrajsĘ soud v Plzni,o 702
Ilona Hanzlíěková, ředitelka

Čísloliětu:
(dále jen,,příjemce")
(společně jako,,smluvní strany")

uzavírajítento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského
kraje na zajištění sociálních služeb v ľoce 2019 zę dne 28. 3.2019, ev. č. KK00370l20l9 (dále jen
,,dodatek č. 1").

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst. 1 ělánku III. Výše dotace
znění:

1.

Příjemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněžní pľostředky, které jsou součástí

B.

a

její účel,doba, v níżmábý dosaŽeno účeluve

vyrovnávací platby:
o úěelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve výši: 6 993 400,00 Kč (slovy: šest
milionů devět set devadesát tři tisíc ěĘři sta koľun ěeských),
o úěelově urěená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
dotace 2")ve výši:600 000,00 Kč (slovy: šest set
sociálních sluŽbách (dále jen
',neinvestiční
tisíc koľun ěeských).
Neinvestičnídotace l a neinvestiění dotace 2 (spoleěně ďźile také jako ',dotace") jsou poskytovány
formou zźiohy s povinností následného vyúčtování.Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.
Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění

ý7

1.

PeněŽní prostředky ve qýši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
foľmou bezhotovostního převodu z ričtu č
na bankovní účetuvedený v zźthlaví
smlouvy' pod účeloýmznakem l3 305, variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol6448,
a to v souladu s případnými ľegulačnímiopatřeními ve státním ľozpoětu následovně:
o l. splátka ve ýši 60 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,
. 2. splźtka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _
MPSV Státního ľozpoětu na ľok 20|9 na bankovní účetposĘrtovatele.
odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vccĺ ČR 1dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 101a zákona o sociálních službách nazákladě
ľozhodnutío poskytnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpoětu na rok 20|9 na bankovní
účetposkytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit výši a teľmíny výplaty neinvestiční
dotace l, příp' pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestičnídotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínůvyplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných posĘrtovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí CR' o čemžbude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiění dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní prostředky

ve výši neinvestičnídotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu ztlětu č
na bankovní účetuvedený v zźthlavísmlouvy, variabilní symbol 5221089368,
specificĘý symbol 6448.

3.

Peněžnípľostředky ve výši neinvestičnídotace l a neinvestičnídotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněźníprostředky na účetpříjemce bez zbyteč,néhoodkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7,

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č:. 563/199l Sb., o účetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými

ll,

16, 17 článku YL Základní povinnosti příjemce ve znění:

právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zákona o úěetnictvítento zálkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávnímipředpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztwazků včetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činnostípříjemce (např' dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1 a neinvestičnídotací 2. Nepřímé náklady společnépľo více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéľia (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schvá|ena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźvat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíči jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a ýnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhľadně s každou jednotlivou službou a
zźroveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené úěetníevidence schopen vyčlenit náklady, kteľébyly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2. KaŹdý účetnízźryis v úěetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným úěetním záznamem.
2t7

7.

Příjemce je povinen úěetníztvnamy oznaéittak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na úěetníchzáznamech uvést qýši čerpaných
peněžníchpľostředků z neinvestičnídotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

11. Součásti zźlvéreěnézprźtvy je finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby' Finančnímvypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení ľozdílu mezi v'ýnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěerpaných peněŽních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestičnídotace
1 a neinvestiění dotace 2.

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závéteěné zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní pľostředĘ

převodu na účetposkýovatele (vrácené penétníprostředĘ musí byt připsány na úěet
posĘrtovatele nejpozději v poslední den teľmínustanoveného pľo předložení závěľečnézprźxy), a

to následovně:
. nevyěerpanou část neinvestiění dotace l na úěet č,
vaľiabilnísymbol 5Ż21089368, specifický symbol 6448,

účeloqýznak 13 305,

.

, vaľiabilní
nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űćet ě.
symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 6448.
Souěasně s vľácením nevyěerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
Nevyčerpané peněŹní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕizená obcí, vráceny na tičet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzŕizovate|e uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel' na kteý jsou peněžní
prostředky poskýovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dorví. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních véci avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D'

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce,která tvoří přílohu č. l
progľamu. Týo dokumený jsou pro příjemce zttvazné, včetně dodatků k pľogramu nebo

l

ělánku X. Zźlvěľeč,náustanovení ve znění:

aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje http://www.krPříjemce
karlor arsk},.czldotacei Stranky/dotaceKK/prispevk}'-socialni/socJrrispevky.aspx'
jimi
poskýnuými
při
s
hospodaření
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se
peněžními pľostředky řídit.

E.

Příloha č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

článek il.

Do smlouvy se vkládá

l článku III. Výše dotace a její účel,doba, v níŹmá bý

A.

Text ustanovení odst.
znem

1.

Příjemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžnípľostředky, které jsou souěástí
vyľovnávací platby:

317

dosaŽeno úěęlu ve

o

o
o

účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dá|e jen,,neinvestiění dotace l") ve výši: 7 670 600'00 Kě (slovy: sedm
milionů šest set sedmdesát tisíc šest set koľun ěeských), z této ěástky ěiní naýšení
neinvestiění dotace l:677 200,00 Kč (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc dvě stě korun
česĘch),nar4ýšeníneinvestičnídotace 1 je určeno na platy, mzdy ajejich na4ýšení (bez
ohledu na právní foľmu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějícíchprostředků na zvláštnípříplatky za směnnost v odpovídajícíchdľuzíchsociálních
s|užeb (dále jen ,,P|aW, mzdy a jejich naýšení"),
účelověurčená neinvestiční dotace zrozpočtll poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 2")ve výši: 600 000,00 Kč (slovy: šest set

tisíc korun českých),

úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve vyši 0,00 Kě (slovy: nula
koľun ěesĘch).
Neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zźiohy s povinností následného vyúčtování.Konkrétní
specifikace služeb a ľozpis ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v pŕi|oze č. 1 dodatku č.
1.

B.

Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:

1.

Peněžní prostředĘ ve výši neinvestičnídotace 1 budou příjemci poskytnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu zuétu č
na bankovní účetuvedený v zźthlavi
smlouvy (v záhlavi dodatku ě. 1), pod účeloýmznakem 13 305, variabi|ní symbol 52Ż1089368,
specifický symbol 6448, a to v sou|adu s případnými regulačními opatřeními ve stĺĺtnímrozpoětu

následovně:

o l.

splátka ve výši 60 %o č,źstineinvestičnídotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľskéhokraje č)' ZK 17l02/l9 ze dne 28.2.2019 bude uvo|něna po připsání splátky
dotace posĘĺtnutéposĘrtovateli z kapitoly 3|3 - MPSV státního rozpočtu na ľok 2019 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozdějido 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
. Ż' splátka ve \.ýši 40 %o č,ásti neinvestičnídotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č,. ZK 17/02/19 ze dne Ż8.2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
ka|endářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli z kapitoly 3l3 - MPSV
státního rozpočtu na rok 20|9 na bankovní účetposĘńovatele,
o 3. splátka ve výši naýšení neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.
odes|ání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních sluŽbách na zźtkladě
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na ľok 20|9 na bankovní
účetposkýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměľ jednotlivých splátek neinvestiění dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínůýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemžbude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozllí o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiění dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou přijemci poskytnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtuč.
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol 6448.

3.

Peněžnípľostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku ě.l,ato foľmou bezhotovostního převodu zúčtuě.

4t7

na bankovní účetuvedený vzáhlaví smlouvy (v zź"ŕ.lavídodatku č. 1),
vaľiabilní symbol 5221089368, specifický symbol 6448.

4.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace

C.

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

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív sou|adu se zákonemč;' 563ll991 Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a úěinnými

l,

neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
organizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. 7,2 a3 tohoto ělánku na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím
svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky
na úěet příjemce bez zbyteénéhoodkladu.

sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková

pľávními předpisy. JestliŽe se na přijemce dle

$l

odst.

2

zétkona o úěetnictvítęnto zźlkon

nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnicwív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmipľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a qýnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analýického ělenění). Povinnost odděleného úětováníse vztahuje na veškeré

jednotlivé poloŽky související se službou' nikoli pouze na jednotlivé poloŽky souvisejícís
poskýnutou neinvestiění dotací l, neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální sluŽby.
Nepřímé náklady společnépro více hospodářských činnostípříjemce sę do nákladů služby
zahmuji ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle pľokazatelného kľitéľia(metodiky), kteľé
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou ósobou příjómce (statutární orgán, popř' jím pověřená osoba). Úeetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí být ričtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních účetníchstřediscích, zaktykách apod.) tak, aby byl přijemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou qýši nákladů a qýnosů (vysledek hospodaření) zakalendářní ľok souvisejících
výhľadně s každou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na zttk|adé odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. KaŹdý úěetnízápis v účetnictvípříjemce musí byt
podložen průkazným úěetním ztznamem.

7.

Příjemce je povinen úěetnízáznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na
účetníchzáznamech uvést výši čeľpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z
neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Souěástí závěreěné zprávy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestičnídotace Ż a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se
rozumí přehled o skuteěných nákladęch a qýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyěíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady služby a vratky nevyěerpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestičnídotace 1, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžníchpľostředků z neinvestičnídotace l je příjemce povinen v závéreénézprźxé
uvést ýši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace l
uľěené na platy, mzdy a jejich naýšení.
dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprávy odboru sociá|ních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní prostředky

z

převodu na účetposkýovatele (vrácené penéżníprostředĘ musí b;ýt připsány na ričet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľečnézprávy), a
to následovně:

517

.

nevyěerpanou ěást neinvestiční dotace 1 na účetč
, účelov'ýznak 13 305,
variabilní symbol 5Ż2l 0893 68' specifi cký symbol 6448,
. nevyěeľpanou část neinvestiění dotace 2 na úěet č
variabilní
symbol 522|089368, specifický symbol 6448,
o nevyěerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účetě.
variabilní symbol 52210893 68' specifický symbol 6448.
Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněŽních pľostředků zašle přĺjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě nevyčerpání peněŽních
pľostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněžních
pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l určenéna plaý, mzdy ajejich
naýšení.
Nevyěeľpanépeněžníprostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zÍízená obcí, vľáceny na účetposkýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zŕizovatele uvedeného v záhlaví sm|ouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah přijemce k rozpoětu poskýovatele'

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskýnuté peněžnípľostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 1ó smlouvy, jestliŽe odpadne účel,na kteý jsou peněŽní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozví. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avizo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě vrácení peněŽních pľostředků
je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněŽních prostředků

z neinvestiění dotace 1

připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace

l

uľčenéna platy' mzdy

a

jejich naqýšení.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
1, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociá|ní sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příruěce, kteľá tvoří přílohu č. l pľogľamu' Týo dokumený jsou pro příjemce ztlvazné, včetně
dodatků k pľogľamu nebo aktualizaci pÍíruěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kĺaje
http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Strankv/dotaceKK/prisoevkv-socialni/soc
orisoevkv.asox.
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkoua bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

1

článku X. Závěreéná ustanovení ve znění

ČHnek III.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstávají v platnosti.

2.

Tento dodatek č. l nabyvá, platnosti podpisem smluvních stľan a účinnostidnem uveřejnění
v registru smluv na ztkladě zźtkona č,. 340lŻu5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichž' jeden obdržípříjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, z nichż jeden obdržípříjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registľu smluv na zźtkladě zákona č,.
340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pcĺzdějšíchpředpisů, provede poskýovatel,

oznámęní o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v ztthlaví smlouvy.
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4. o

poskytnutí peněŽních prostředků (navyšení neinvestiční dotace 1' dofinancování sociální
služby) a uzavŕeni dodatku č. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením č,. ZK
28lĺ09/19 ze dne Ż3.9.Ż0I9.

Přílohy:

1.

Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne

M

Uę

zą.1/,

űľrW d,"/4:í(,/07/,

bis
vecL

óleżitostĺ

poskýovatel

A6xb Hióuo$sempe
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Nové
J s? 35
,Ťt8 c7Ż1g6l5*3
lČ: Ż'l961583
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Podpis:
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(ź

specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

P ĺlomcé:

oáza klidu o.o's.

lčo:
1.

2796'1583

specifikace sluŽeb

DÍuh 8oclálnl Elužby

domovy se zvláštnĺm

reżim m

ldentnkátoÍ

3412992

Název loclálnĺ glużby

oáza

klidu o.p.s'

Forma
Poskytovánl

pobytová

Prlorltnl oblast
(dlo SPRSS)

senio

up e3nánl cllovÓ
Bkuplny

Územnl

hdlkáto'

p sobnost
3ocl lnl 3lużby

(lodnotkr

L

lndlk tor 2

k.paclty)

Názév

Karlovaísk kraj

i

í

Žka

Mln. hodnota

Název

olněnl

obloŽnost

42

Dob. trvánl

povělenl

Mln. hodnota

ol šnĺ

65,00%

od-do

DalÜĺ 8p cnkac. slużby v n vaznostl n'
rtĺnovcnÓ poż8dlvky nr za rzonĺ soclálnl
3luŽby do 8ltá 8ocltlnĺch slużeb

1.1.2019 -

31j22020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nelnvo3 čnl dotrco
DÍuh

8oclĺhl 3lużby

domovy se Żvláštnĺm
reżimem

ldentlÍlkátor

?412992

l,lázcv coclálnl slużby

oáza klidu o.p's.

Foma

pogkyltovánl

pobytová

PrloŤ}tnl obl.gt

(dls SPRSSI

senio i

Uplesněnĺ cllov

skuplny

z

Cclkem

7 670 60C

toho mln. na

pl.ty' mŻdy.

nrv aenl

677 200

í' splátk.

í (NDí)
z.

(60%

črstl NDí

rchválená

zKK

lplttÍa

(40%č&tl
ND1

8chválgn
dno 28. 2. 20í9) ZKK dne 28, 2.
20.ĺtt

4 196 04C

2797 360

3.

3plátka

(nav Üenl

Nolnvo8tlčnl
dotrce 2

Donntncovánl 3oclrlnĺ'lużby

Noí}

677 200

600 000

0
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sociatn

