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Evidenění ěíslo: KK0037 Ż/2019 l 1

DoDATEKč.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Kaľlovaľského kľaje na zajištění sociálních

služeb v ľoce 2019

Karlovaľský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7o89|ĺ68
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Pečovatelská sluŽba S NÁMI DoMA z.ú.
Sídlo: Karlovaľská 631,362 22 Nejdek
datová schľánkďe-mail: fmvpty4
lČo: 2797Ż275
Právní foľma: ústav
Registrace ve veřejném ľejstříku: KrajsĘ soud v Plzni,U l|2
Zastoupený: Jiří odl, ředitel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek ě. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Kaľlovaľského
kľaje na zajištění sociálních služeb vľoce Ż0l9 ze dne 28' 3.Ż0l9, ev. ě. KK00372/20l9 (dále jen

,,dodatek č. l*)'

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A' Text ustanovení odst. l článku tII. Výše dotace a její úěel, doba, v níżmá byt dosaženo úěelu vę
znění:

1. Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově uľčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 10la zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace l") ve výši: l 038 100,00 Kě (slovy:jeden
milion třicet osm tisíc jedno sto korun českých)'

o účelově uľěená neinvestiční dotace zrozpoětll poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výśi: 295 000,00 Kě (slovy: dvě stě

devadesát pět tisíc korun ěeských).
Neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako ,,dotaceoo) jsou poskytovány
formou zźůohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

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

a
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1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č,' na bankovní úěet uvedený v ztlŕ'l'avi
smlouvy' pod účeloqým znakem 13 305, variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 6623'
a to v souladu s případnými regu|ačními opatřeními ve státním ľozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpočtu na rok Ż019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splźúka ve \ryši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději

' do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 313 -
MPSV Státního rozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiění dotace 1 ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vtuźno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté posýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních vccí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ 101a zákona o sociálních službách na zttkladé
ľozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní
účet posĘrtovatele' Poslgĺtovatel si vyhrazuje pľávo změnit qýši a termíny vyplaty neinvestiční
dotace l, příp. pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiční dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel domí o skuteěnostech, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zilětu ě' 

na bankovní rĺčet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5Ż21089368,
specifický symbol 6623.

3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu S ustanoveními odst. l a 2 tohoto článku
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. ZÍizovatel poukáŽe penéŽní prostředky na úěet příjemce bez zbytećného odkladu.

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

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č). 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a ličinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o účetnictví tento zźlkon
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 a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvęstiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pľo více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladri služby zahľnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí b;ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskytovanou službou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zéjména celkovou výši nákladů a ýnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících vyhľadně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zároveň,, aby byl nazák|adě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż. Każdý účetní zápis v úěetnictví
příjemce musí bý podložen průkazným účetním zźnnamem'
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7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé,Źe sejedná o náklad htazený z
neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetních záznamech uvést qýši ěerpaných
peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí zźlvěrećné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnutych na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení rozdílu mezi v'ýnosy a náklady
služby a vratky nevyěerpaných peněžních prostředků poskýnuých na s|užbu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení zźwěreěné zprávy odboru sociálních věcí forńou bezhotovostního

, převodu na ílěet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředĘ musí bý připsány na úěet
posĘrtovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanovenélro pľo předložení závěľečné zprávy), a
to následovně:

o nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace 1 na úěet č , účeloý znak l3 305,
variabilní symbol 5ŻŻ10893 68, speciÍicĘ symbol 6623,

. nevyěeľpanou část neinvestiění dotace 2 na űč,et č,  variabilní
symbol 5ŻŻ1089368, specificĘ symbol 6623.

Souěasně s vrácením nevyčeľpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě přijemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí' vľáceny na účet poskýovatele foľmou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovate|e uvedeného v zźlhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky ěi jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domi' Souěasně s vrácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Záxěreěná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání' kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příruěce' která tvoří přílohu č. 1
programu. Tyto dokumenĘ jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příruěky' a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kľaje http://www.kr-
karlovarsk}'.cldotacelStranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc-prispevk}.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příľučkou a bude se jimi přihospodaření s poskytnuými
peněžními prostředky řídit.

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

Clánek tr.
Do smlouvy se vkládá

A' Text ustanovení odst. l ělánku III. Výše dotace ajejí účel, doba, v níżmá byt dosaŽeno úěelu ve
znění:

1. Přijemci Se vroce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky' které jsou součástí
vyrovnávací platby:
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o ričelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen,'neinvestiční dotace l") ve výši: l 065 700'00 Kě (slovy: jeden
mi|ion šedesát pět tisíc sedm set korun českých), z této částky činí naqýšení neinveitiění
dotace 1:27 600,00 Kě (slovy: dvacet sedm tisíc šest set korun českých), naýšení
neinvestiění dotace 1 je určeno na plaĘ, mzdy ajejich naýšení (bez ohledu ńa právní formu
oľganizace a druh sociální s|uŽby) a dále na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních sluŽeb (dále jen .PlaW, mzdy a
jejich navýšení"),

o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výśi: 295 000,00 ĺ<ď1slovy: dvě stě
devadesát pět tisíc korun českých),

o úěelově uľčená neinvestiění dotace zrozpočtu posĘrtovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve ýši'3l 50ó,00 Kě (slovy:
třicet jedna tisíc pět set korun českých).

Neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace Ż a dofinancování sociální sluŽby (společně dále také
jako 

'dotace") 
jsou posĘtovány formóu zálohy s povinností následného vyúčiování. Konkľétní

specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny u prílo'" č. l dodatku č.
l.

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

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou přijemci posĘĺtnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č,  na bankovní účět uvedený i zźthlaví
smlouvy (v zźthlaví dodatku č. l), pod úěeloým znakem 13 305, variabilní symbol sžzlowsas,
specifický symbol 66Ż3, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o l. splátka ve \"ýši 60 %o č,ásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Kaľlovarského kľaje č'' ZK 17/0Ż/l9 ze dne 28' 2. ŻO19 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního.o'poě_tu na ľok zolg na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,o 2. splátka ve výši 40 %o čź.sti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovarského kľaje č,. ZK 17/02/19 ze dne Ż8.2' 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoý 3l3 _ MPSV
státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní účet poskýovatele,

o 3. splátka ve ýši naýšení neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozdějido 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a iociálních věcí Čn (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l0la zákona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rbk 2019 nabankovní
úěet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit qýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměľ jednotlivych splátek neinvestiční dotace 1, ł náiaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskýovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociáIních věcí ČR, o čemŽ bude přijemce_písémně ińformován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o sLuřečnostôch, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotacel přijemci qýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovoitního próuóau z tlćtu č.

na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilńí symbol 5221089368,
specifický symbol 6ó23.

3. Peněžní pľostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. 1, a to formou bózhotovośtníhó převodu z tlětu č,.
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 na bankovní účet uvedený vzźlh|aví smlouvy (v zźlhlaví dodatku č' 1),

variabilní symbol 5221089368, specifický symbol 6623.

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

ustanoveními odst. l,2 a 3 tohoto ělánku na úěet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. ZÍizovatel poukáže peněžní prostředky
na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, ll, 16, |7 ělánku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563ll99l Sb., o úěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími ,platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zźtkona o ťrčetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví 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, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a ýnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např. dle
zaktzkového ěi analytického členění). Povinnost odděleného úětování 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 činností příjemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), kteľé
musí b;ýt příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zptacována písemně a schválena
odpověđnou ôsobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace
související s poskytovanou službou musí bý účtovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v
analytickém členění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb
zejména celkovou ýši nákladů a výnosů (vysledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou sluŽbou a zároveň, aby byl na zátkladě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z doÍinancování sociální sluŽby. KaŽdý účetní zápis v účetnicwí příjemce musí b;it
podložen průkazným účetním zźnnamem.

7. Příjemce je povinen ričetní záznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby' a na
úěetních zźvnamech uvést výši ěerpaných peněŽních pľostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí závěreěné zprźlvy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiění dotace2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se

ľozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady služby a vratky nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých
na službu z neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních prostředků z nęinvestiční dotace l je příjemce povinen v zź.ľěreěné zprávě
uvést ýši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
uľčené na plaý, mzdy a jejich naqýšení.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závěreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky musí bý připsány na účet
posĘrtovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení ztxéreěné zpľávy), a
to následovně:
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. nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na účet č  úěeloý znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol 6623,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace Ż na űč,et č,. ' vaľiabi|ní
symbol 52Ż1089368' specifický symbol 6623,

. nevyěerpanou ěást dofinancování sociální služby na účet ě.
variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol 6623'

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pÍíloze č. 4a programu. V případě nevyěerpání peněŽních
pľostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vrácených peněžních
pľostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace 1 uľčené na plaý, rnzdy ajejich
navýšení.
Nevyčeľpané peněżní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená" obcí, vľáceny na účet poskýovatele formou bezhotovostníńo převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
prostřednictvím svého ľozpoětu vztah přijemce k ľozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté peněŽní prostřeđky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy' jestliže odpadne účel, na kteý jsou penétní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuieěnosti
donĺí. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě vrácení peněŽních prostředků
z neinvestiění dotace 1 je přijemce povinen v avizu uvést ýši vľácených peněžních pľostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na plaý' mzdy a jejich naýšiní.

D. Text ustanovení odst. l článku X' Závěreěná ustanoveníve znění:

1. Pravidla a podmínĘpro poskytnutí, ěerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace
neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny V programu a v

příruěce, která tvoří přílohu č. l pľogramu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
http ://ww w. kr-karlovarsk . czy'dotace/Stran kv/dotace KK/prispevkv-socialni/soc orispevkv.asox.

I

Příjemce prohlašuje'
poskytnuými peněžn

že se seznámil s progľamem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s
ími prostředky řídit.

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

článek III.

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

2. Tento dodatek č. l nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základě zttkona č,' 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktěých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zźlkon o ľegistru smluv), vę zněnípozdějśích
předpisů a je vyhotoven ve ěýřech stejnopisech, znichžjeden obdrží příjemce a tři poikytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhótověn v pěti
stejnopisech, znichŹ. jeden obdľží příjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovatel.

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. 1 v registru smluv na zźtkladě zálkona ě.
340120|5 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů' provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistľu smluv bude přijemcizasláno pľostřednictvím datové schiánky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních prostředků (naýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální

sluźuy; 
-a 

uzavieni dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelsĺo Kaľlovaľského kraje usnesením č). ZK
281 l09l 19 ze dne Ż3' 9. Ż019.

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
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specifikace sluteb a rozpis poskytnuté dotace
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