
Evidenční číslo: KK0037 1 /2019l l
DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětll Kaľlovaľského kľaje na zajištění sociálních
sluŽeb v roce 20l9

Karlovaľský kľaj
Sídlo: Závodni 353/88, 3ó0 06 Karlovy Vary
IČo: 70891168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskýovatel")
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oblastní charita ostľov
Sídlo:
datová schľánkďe-maiI
lČo:
Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,příjemce")

Lidická 1036,363 01 ostrov
vyk9y7g
49753185
cíľkve a náboŽenské spoleěnosti
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

(spoleěně jako ,,smluvní strany")

uzavíraji tento dodatek ě. l kveřejnoprávní smlouvě o posĘrtnutí dotace zrozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb v roce 2019 ze dne 2. 4. 2019, ev' č. KK00371/20l9 (dále jen
,,dodatek ě' l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

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

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní pľostředky' kteľé jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 8 025 600,00 Kč (slovy: osm
milionů dvacet pět tisíc šest set koľun ěesĘch),

o űčelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 1 03Ż Ż00,00 Kč (slovy: jeden
milion třicet dva tisíc dvě stě korun ěeských).

Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako,'dotace") jsou poskytovány
formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování' Konkrétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze č' l sŕnlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:

r/7



1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní účet uvedený v zźthlaví
smlouvy, pod účeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5223089368, specifický symbol 6157,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním ľozpoětu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

. 2' splátka ve výši 40 % poskynuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné vyše dotace poskytnuté posĘrtovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l01a zttkona o sociáIních sluŽbách na żźtkladě
rozhodnutí o posĘrtnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit ýši a termíny vyplaty neinvestiční
dotace l, příp' pľocentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi pľocentního poměľu jednotliých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně infoľmován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel domí o skuteěnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou přijemci poskýnuĘ jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu ě. 

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5223089368,
specifický symbol6l57.

3. Peněžní prostředky ve qýšineinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou přijemci' kteým je
příspěvková oľganizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. ZÍizovatel poukaŽe peněźní pľostředky na účet příjemce bez zbyteéného odkladu.

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

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč:.563/l99l Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o účetnictví tento zákon' nevztahuj e, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakéukového či analytického členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací 1 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pľo více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéľia (metodiky), které musí být přijemce schopen doloŽit.
Metodika musí b;ft zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace související s poskytovanou službou musí bý
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázktrch apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a qýnosů
(v,ýsledek hospodaření) zakalendářní ľok souvisejících výhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŹdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podloŽen průkazným úěetním záznamem'
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż, a na účetních ztvnamech uvést qýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí závéreéné zprtny je finanění vypořádání neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

1ó. Nevyěerpané peněŽní pľostředĘ z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zé.ľérećné zprźxy odboru sociálních věcí foľrrrou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele (vľácené peněžní pľostředky musí' bý připsány na ťrčet

poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pro předloženi zźtvéreěné zpráxy), a
to následovně:

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 1 na úěet č , účeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż230893 68' specifický symbol 6 l 5 7,

. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űć,et č. , vaľiabilní
symbol 5Ż23089368' specificĘ symbol 6 l 57.

Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněžních prostředků zašle příjemce 'odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
Nevyěerpané peněžní pľostředĘ z dotace budou v případě příjemce' kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v zźlh|avi smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu posĘrtovatele.

17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit posĘrtnuté peněŽní prostředĘ ěi jejich ěást poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI' odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domi. Souěasně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č.4a programu.

D. Text ustanovení odst. l ělánku X' Zźyéreěná ustanovení ve znění

1. Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí, ěerpání, kontľolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příruěce, která tvoří přílohu ě. l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příľuěky, a jsou zveřejněny na weboqých stľánkách kraje http://www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příľuěkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit'

E. Příloha ě. 1 Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Clánek II.
I)o smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst' l ělánku lIĺ. Výše dotace a její účel' doba, v níż'má bý dosaŽeno úěelu ve
znění:

1. Příjemci se v ľoce 2019 poskytují na zajištění služeb penětní prostředky, kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 8 77l 200,00 Kč (slovy: osm
milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc dvě stě korun ěeských), z této ěástky činí naqýšení
neinvestiění dotace 1:745 600,00 Kč (slovy: sedm set čýřicet pět tisíc šest set koľun
ěeských), naqýšení neinvestiční dotace l je uľčeno na plaĘ, mzdy ajejich naqýšení (bez
ohledu na právní formu organizace a dľuh sociá|ní služby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících dľuzích sociálních
služeb (dále jen ,,PlltY, mzdy a jejich naýšení"),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve vyši l 032 Ż00,00 Kč (slovy: jeden
milion třicet dva tisíc dvě stě korun českých),

o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovate|e dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen,,dofinancování sociální sluŽby") ve výši 74l 800,00 Kč (slovy:
sedm set ěĘřicetjedna tisíc osm set korun českých).

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

B. Text ustanovení článku IV' Způsob posĘrtnutí dotace ve znění

1. Peněžní prostředky ve vyši neinvęstiční dotace 1 budou přijemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu ě. na bankovní účet uvedený v zéthlaví
smlouvy (v záthlaví dodatku č. l), pod účelov,ým znakem 13 305' variabilní symbol 5Ż23089368,
specifický symbol 6157, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 o/o č,ásti neinvestiění dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovaľského kľaje č,. ZK l7/02/l9 ze dne 28.2' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2' splátka ve výši 40 oÁ č,ásti neinvestiění dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovarského kĺaje ě. ZK l7/02/l9 ze dne 28. 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV
státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele,

. 3. splátka ve výši navýšení neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vźnáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV*) vsouladu sustanovením $ 10la ztlkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na rok Ż0l9 nabankovní
ričet poskytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši a termíny ,ýplaty nęinvestiční
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace 7, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměru jednotliých splátek poskytovaných posĘrtovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemź bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ođe dne, kdy se poskýovate| dozyí o skuteěnostech, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotace l příjemci ýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5223089368,
specifický symbol6157.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou přijemci poskýnuý jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. 1, ato formou bezhotovostního převodu zúětu ě.
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 na bankovní úěet uvedený v zźlh|aví sm|ouvy (v záhlaví dodatku ě. l)'
variabilní symbol 52230893 68, specifický symbol 6 l 5 7.

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

ustanoveními odst. L,Ż a3 tohoto ělánku na účet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého rozpoéĺ;.l vztah příjemce k rozpoětu poskyovatele. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky
na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

c. Text ustanovení odst. 6,7, 7I, 16, 17 článku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonemć,' 563ll99l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími'platnými a úěinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zálkona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými.pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zźłvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či 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
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společné pľo více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiĘ), které
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánoů osobou příjémce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace
související s poskytovanou službou musí bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních účetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských ěinností ěi jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou ýši nákladů a ýnosů (vysledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a zároveń, aby byl na zék|adě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. KaŹdý úěetní zé.pis v úěetnictví přijemce musí bý
podloŽen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní ztnnamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé, że sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby' a na
úěetních záznamech uvést výši ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'

11. Součástí zźlvěreéné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se
ľozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, věetně vyčíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady služby a vľatky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby' V případě
nevyčerpání peněžních pľostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v závěreěné zprávé
uvést ýši vrácených peněžních pľostředků připadající na ěást poskytnuté neinvestiění dotace l
urěené na platy, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závěľečné zpľávy odboľu'sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pro předložení závěrečné zprávy), a
to následovně:
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' nevyčeľpanou část neinvestiční dotace l na účet ě'  účeloý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ3089368' specifický symbol 6l57,o nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űčet č) , variabilní
symbol 5223089368, specifický symbol 6 l 57,

' nevyčerpanou ěást dofinancování sociální služby na účet č
variabilní symbol 5Ż23089368' specificĘ symbol 6is7'

Souěasně s vrácením nevyčeľpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu. V pĺĺpaoc nevyěerpání peněžních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést ýši u.ĺ..ńy"ľ' peněžních
prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1 určené na platy,-mzdy a jejich
naýšení.
Nevyčerpané peněžní prostředĘ z dotace budou v případě při;'emce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí' vráceny na účet poskytouut"l" fórmou bezhotávos1níńo převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlavísmlouvy, ktery zprostřeákovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah přfiemce k rozpočtu poskytovatele.

17' Příjemce je rovněž pov|nen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpađne úůei, na Lteľylsou p eněžníprostředĘ poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ód" dn", käy se přijemce o této skutečnosti
donlí. Souěasně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avizo naformuláři uvedeném v příloze č. 4a. programu. V'př"ípadě vľácení peněžních prostředků
zneinvestiční dotace l je příjemce povinen i avízu uvest v5isĺ vľácených peněŽních pľostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1 určené nuiluty, 

^ray 
a i"1i"h naýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźłvéreěná ustanovení ve znění:

1. Pravidla a podmínky pro posĘtnutí, čerpání,kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace
, neinvestiění dotace Ż a dofinancován í sociální služby jsou dále stanoveny v programu a v

příručce, která tvoří přílohu č' l pľogramu. Týo dokumenty jsou pľo přijemce ztlvazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příľučĘ,a Jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje

1

Příjemce proh lašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření sposkytnuými peněžními pľostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

čtánek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűsÍávajív platnosti.

2' Tento dodatek č. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v ľegistru smluv na základě zákona č). 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktěých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákono ..girt.u smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zn|chž'jeden o-bdľzí příjemóe a tri pośkytovatel.
V případě, kdy je'přiiemcem příspěvková organizace zÍízęná obcí, jó ďodatek vyhôtovón v pěti
stejnopisech,znichŽ jeden obdržípřiiemce, třiposkyovatelajeden zíizovatel.

3' Smluvní strany se dohodly' že uveřejnění dodatku č. l v ľegistru smluv na zálkladě zákona ć.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých ,ńluu, uveřejňování těchto smluv a o
registľu smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění poŹac;sĺ"l' předpisrí, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistľu smluv bude příjemci_zasláno prostřeđnictvim datové schiánky/na
e_mail uvedený v zźlhlaví smlouvy.
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4' o poskytnutí penéžních prostředků (naqýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavŕení dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
281 /09/ 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

Karrovy vary dne ./.(...((,.?J/q 'r4.,.ľł.K'.? .. '. o," '(/'. : !a/1
M

poskýovatel ;

oaLAsrNÍcHARiIA
Lidická í036, 363 

53 ĺ8

přijemcel'

;sp rávnost

pro

L
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specifikace služeb a ľozpis poskytnuté dotace

49753í85ŕo:
oblastnĺ charita ostrovPfilomce:

'l. Specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.12202065,00%oblożnostcL ŽkaKarlovarsk kraissnio ipobytováDomov pokojného stá ĺ'

Oslrov
8296986domovy pro seniory

1.1.20'19 -
31.12202065,00%oblożnost18LťlżkaKaÍlovaÍsk krajsenio ipobytováDomov pokojného stá ĺ bl.

Hroznaty, Hroznétĺn
9760543domovy pro seniory

Dalaĺ 9p6cmkac0 8lużby v návazno8 nt
3tanovené pożldrvky na zl azonl toclálnl

tlużby do slt 3oclálnlch 8lu'3b

Dob' tľánĺ
PovÖľonl
od-doMln. hodnotr

l łnlNá23vMln. hodnota
nl nlNázev

Územnl
p gobnoat

loclálnl 8lużby

Up otněnĺ cllové
okuplny .

PÍlorĺtnĺ oblr9t
(dle SPRSS!

FoÍma
po3kytovánlNázev 3oclálnl 8lužbyldentlfikátoľDruh 3oclllnĺ 8luźby

lndlkltor 2
lndlkltoŕ í (lodnotkr

krp.clty)

531 900682 000534 6002 103 4043 155 10C534 6005 793 10CsenioŕipobytoVá
Domov pokojného stáŕĺ'

Ostrov
8296986domovy pro seniory

209 900350 20021 1 0001 106 8401 660 26C21 1 0002978'lOCsenio ipobytová
Domov pokojného stáŕi bl'

Hroznaty, Hroznětin
9760543domovy pro seniory

DonntncovÓnl 8oclłlnl 3lużbyN9lnvcgtlčnl
dotaco 23' splÜtk.

(nrv aenl
Noí)

2. splatka
('o% č{3tl

NDI
tchválgn

ZKK dns 28. e
20íel

í' tplátk! (60%
častl NDí

schv lonfZKK
dne 28. 2. 2019)

z toho mln. nr
pl.ty, mzdy r

ntv Üenl
Colkom

up .snénl cllov
Bkuplny

PÍloÍ|tnl oblŇt
(dlo SPRSS)

Foma
Poskytovánl

Název soclálnl slużbyldentiÍlk{torDruh 3oclálnl8lu'by

Nclnvo8tlčnl dotrca ĺ (NDí)
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