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Evidenění číslo: KK0038 I /2019/ 1

DoDATEKč.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace z rozpoétu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních

sluŽeb v roce 20l9

Karlovarský kraj
Sídlo: Zélvodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
lČo: 7o89l 168
DIČ: Cz108gll68
Zastoupený: Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
(dále jen,,poskytovatel"

<-t- .1
2Ľ
o><
i-l
E.
<Y

a

Společnost Dolmen, z.ú.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném ľejstříku
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,přijemce")

nám. Českých bratří 36/1,460 05 Liberec
m9s7e4u
2729t049
ústav
Krajský soud v Ústí nad Labem, U 86
PaedDr. Alexandra Bečvářová, ředitelka

I

(společně jako ,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. l kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb Vroce 2019 ze dne 28. 3.2}lg, ev. č. KKoô3ulŻ)lg (dále jen
,,dodatek č' l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III' Výše dotace ajejí účel, doba, v níżmá'bý dosaŽeno účelu ve
znění:-

Přijemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 8 544 600,00 Kč (slovy: osm
milionů pět set čýřicet ětyři tisíc šest set korun ěeských),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2")ve výši:667 l00,00 Kě (slovy: šest set
šedesát sedm tisícjedno sto korun českých).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace'o) jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúětování. rońkľétní śpecifikace sluźeb u^.o'pi' qisä
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

Text ustanovení článku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění:B
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1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuĘ ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu zúětu ć. na bankovní účet uvedený vzáh|aví
smlouvy, pod úěeloqým znakem l3 305, variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol7324,
a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskytovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy'

. 2. splátka vę výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 -
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiění dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vźnáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace posĘtnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vocí ČR (dĺle
jen,,dotace MPSV") vsouladu Sustanovením $ 10la zákona o sociálních službách nazák|adé
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na ľok Ż019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit vyši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiění dotace l, v návaznosti na. změnu
výše a teľmínů ýplat či procentního poměľu jednotlivých splátek poskyovaných poskyovateli
Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně infoľmován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech' kteľé objektivně brání
poskynutí neinvestiční dotace1 přijemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednoľázově do 2ĺ
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu ztlětu ě.

na bankovní účet uvedený v zźth|aví smlouvy' variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol7324.

3. Peněžní prostředky ve výšineinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou přijemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na úěęt zÍizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕlzovatel poukáŽe peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

c. Text ustanovení odst. 6,7, 71, |6, |7 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znéní

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č,. 563l|99l Sb., o ričetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zttkona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o ričetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zćlvazků včetně dluhů a jiných pasív' nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke końkľétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby)' řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2' Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve výši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;ýt příjemce schopen doložit'
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba)' Účetní opeľace související s poskyovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních ričetních
střediscích, zakázkźrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících qýhradně s kaŽdou jednotlivou službou a
zároveň, aby byl na základě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. Każdý účetní zźryis v účetnictví
příjemce musí b;ýt podloŽen průkazným írčetním záznamem'
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaćit tak, aby bylo zřejmé,źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést qýši čerpaných
peněŽních pľostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotaceŻ.

11. Součástí závěreč,né zprĺvy je finanění vypořádání neinvestiční dotace 1 a nęinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných

nákladech a výnosech vztahujících se ke sluŽbě' včetně vyčíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace

l a neinvestiění dotace 2.

16. Nevyěerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu

stanoveném pľo předloŽení závéreéné zprétvy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na űčet poskýovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí být připsány na účet

poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěľeěné zprźlvy), a

to následovně:
. nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace l na účet č,  úěelovy znak 13 305,

variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbo| 7324,
. nevyěeľpanou část neinvestiění dotace Ż na účet ě. , vaľiabilní

symbol 5ŻŻ10893 68' specifi cký symbol 7 324.
Současně s vrácením nevyěerpaných peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu.
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
otganizace zÍízentr obcí, vráceny na účet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu

prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu váah příjemce k rozpoětu poskýovatele'

17. Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky ěi jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou peněžní

pľostředĘ poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domi. Souěasně s vľácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věci avízo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

D. Text ustanovení odst. l ělánku X. Závéreć,ná ustanovení ve znění

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiění dotace 1

a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu č' l
programu. Týo dokumený jsou pro příjemce ztĺvazné, věetně dodatků k programu nebo

aktua|izací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://rvwrr.kr-
karlor arskr .cz]dotace/Strankr /dotaceKK/prispevkr -socialni/soc prispevky.asp:i. Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněŽními prostředky řídit.

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

Clánek II.
I)o smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst' 1 článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níž'má bý dosaŽeno účelu ve
znění:

1. Příjemci Se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
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o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen 

',neinvestiění dotace 1") ve výši: 9 0l2 200,00 Kč (slovy: devět
milionů dvanáct tisíc dvě stě korun českých), z této částky činí naqýšení neinvestiční dotace
l:467 600,00 Kč (slovy: ětyři sta šedesát sedm tisíc šest set korun českých), naqýšení
neinvestiění dotace 1 je určeno na plaý, mzdy ajejich naýšení (bez ohledu na právní foľmu
organizace a druh sociální služby) a dálre na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní
příplatĘ za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb (dále jen ,,platy, mzdy a
jejich naqýšení"),

o úěelově uľěená neinvestiční dotace zrozpoětll poskytovatele dle ustanovení'$ l05 zákona o
sociá|ních sluŽbách (dále jen,'neinvestiční dotace Ż")vevýši:667 l00,00 Kč (slovy: šest set
šedesát sedm tisícjedno sto korun českých),

o úěelově uľěená neinvestiění dotace zrozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve ýši 582 200,00 Kě (slovy:
pět set osmdesát dva tisíc dvě stě korun česĘch).

Neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby (společně dále také
jako ,,dotace")ljsou poskytovány formou zźiohy s povinností následného vyúčtování' Konkrétní
specifikace sluŽeb a ľozpis ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l dodatku č.
t.

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

1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z riětu č). na bankovní úěet uvedený v zźlh|aví
smlouvy (v záhlaví dodatku č. 1), pod úěelovým znakem l3 305, variabilní symbol 52Ż1089368,
specifický symbol 73Ż4, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
. 1. splátka ve výši 60 %o č,ásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kľaje č,. ZK l7/02l19 ze dne Ż8. Ż' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskyovateli zkapitoly 313 - MPSV státního ľozpočtu na rok 2019 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o Ż. splátka ve výši 40 Yo č,ásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č. ZK 17/02/|9 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 úěet poskytovatele,

o 3. splátka ve výši naqýšení neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku č. l.

odeslání neinvestiění dotace ĺ ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR 1dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ lOla zákona o sociálních službách nazákladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3 l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
úěet poskytovatele' Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaĘ neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek nęinvestiční dotace 7, v ntlvaznosti na změnu
výše a termínů výplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do l5
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľé objektivně brání
poskýnutí neinvestiění dotacel přijemci qýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní účet uvedený v záhlavÍ smlouvy, variabilní symbol 5Ż21089368,
specifický symbol7324.

3. PeněŽní prostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuý jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku ě. 1, a to formou bezhotovostního převodu zilětu ě.
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na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. 1),
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 7324.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
služby budou příjemci, kteným je příspěvková oľganizace zřízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. |,2 a3 tohoto ělánku na účet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje pľostřednictvím
svého rozpoćtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžní pľostředky
na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7 , l7, 16, 77 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem č;' 56311991 Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ričetnictví") a dalšími souvisejícími'platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst' 2 zákona o účetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a írčinnýmiipľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v űčetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních činností 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 2 a doťĺnancováním sociální služby.
Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářských činností přijemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky)' kteľé
musí byt příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (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 výnosů (vysledek hospodaření) zakalendźlřní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou službou a zttoveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace Ż nebo z dofinancování sociální služby. Każdý riěetní zápis v účetnictví příjemce musí bý
podložen průkazným účetn ím záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní ztnnamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
účetních ztunamech uvést výši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí závérečné zprźuy je finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotacę2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi výnosy a náklady sluŽby a Vratky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiění dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě
nevyčeľpání peněŽních prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v zźwěreěné zprávě
uvést výši vrácených peněŽních pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
uľčené na platy, mzdy a jejich naýšení.

1ó. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závěreěné zprávy odboru śociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí byt připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěrečné zprávy), a
to následovně:
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. nevyěerpanou část neinvestiění dotace l na účet é , účeloý znak l3 305,
vaľiabilní symbol 5221089368, specifický symbo| 73Ż4,

. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 2 na űčet č)  variabilní
symbol 5Ż21089368' specifi cký symbol 7324,

. nevyčeľpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č
variabi lní symbol 5ŻŻ1 0893 68' spec ifi cký sy mbol 7 3Ż4.

Současně s vrácením nevyěeľpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu. V případě nevyěerpání peněŽních
prostředků z neinvestiění dotace, 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vľácených peněžních
prostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l určené na plaý, mzdy ajejich
naýšení.
Nevyčerpané peněŽní pľostředky z dotace budou v případě přfiemce' kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí' vľáceny na írčet poskýovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy' kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele'

17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část posĘrtovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formu|áři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě vrácení peněžních prostředků
z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněŽních pľostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na plaý, mzdy a jejich nav'ýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závéreč,ná ustanoveníve znéní

1. Pravidla a podmínky pro poskýnutí, čeľpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
1' neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v programu a V
příručce, která tvoří přílohu č. l progľamu. Tyto dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příľučky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje
http://ww w.kr-karlovarsky.c/dotace/Strank)'/dotaceKK/prispevky-socialn i/socJrrispevkv.aspx.
Příjemce prohlašuje, źe se sezntlmil s programem a příruěkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit.

E. Příloha ě. l Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

čtánek III.

l. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstźwají v platnosti

2. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zt.kladě ztlkona č,' 34012015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ěýřech stejnopisech, znichŽjeden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízęná obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, z nichŽ jedęn obdľží příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel'

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v ľegistru smluv na zźtk|adě zákona ě'
340ĺŻ015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních prostředků (naqýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavÍení dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK
281 /09/ 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Kaľlovy Vary dne ..(?.:.(! '.. 'ta'? K, lga\,dne .?., lq 4r/q

M bis

tĺ

prłpmce

--a správnos

p
Společnost Dolmen , z.(r. @

Ętrtr[ťťj"',ff;ľ;il
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speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

27291049o:
Společnost Dolmen, z' 'Ptllemce:

1. specifikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.'t.2019 -
31j2202065,00%obloŽnost27L ŽkaKarlovaísk kraj

osoby s mentálnĺm
postiżením

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

onemocněnĺm

pobytováchráněné bydleni'ĺ 154490chráněné bydlenĺ

'1.9.2019 -
31.122020

't3UżjVatelé4,45
Üvazky

pracovníkťt v
p imé péči

Kaíovarsk kEjosoby s mentálnim
postiŽenĺm

osoby se zdravotnim
postiżenĺm a
chÍonick m

onemocnéním

teÍénnĺ
podpora samostatného

bydleni
8798523

podpora samostatného
bydlenĺ

Dalšl speclílk8co slużby v návaznogtl na
rtanovené požadsvky na zr azenl socláln

slu'by do 8ĺtě 3oclálnlch 8lużeb

Dob' truánĺ
pověaenl
od-dÔMln. hodnota

DlnénlNázev
Mln. hoonota

olněnl
Názgv

Územnl
p sobno3t

soclllnĺ slużby

Uplesnénl cllové
Bkuplny

Prlorltnl obla3t
(đle sPRss)

Fo ma
poskytovánlNäzev 8oclálnl BluźbyldentlÍikátorDruh 3oclálnl slużby

lnđikátoÍ 2
lndlkátor'| 0ednotkr

kapaclty)

486 300558 200405 70C31338404 700 764405 70CI 240 300
osoby s mentálnim

postiŽ nĺm

osoby se zdravotnim
postiżením a
chronick m

onemocnénim

PobytováchÍáněné bydleni1 154490chráněné bydlení

95 900108 90061 900284 000426 00C61 90077 1 90C
osoby s mentálnĺm

postiżenĺm

osoby se zdravotnĺm
postiżenim a
chronick m

onemocněnim

terénnĺ
podpora samostatného

bydlenĺ
8798523

podpora samostatného
bydleni

Doílnancovánĺ 3oclálnĺ 3lužby
NelnvBtlčnl

dotace 23. 3Plátka
(nav ěenl

NDí)

z.8plailo
(40% č stl

Noí
8chválen

ZKK dne 28. 2.
20í9l

't' splátkr (60%

částl NDí
3chYálgnl zKK
dne 28. 2, 2019)

z toho mln. na
platy, mzdy r

nrv ś nl
Celksm

Up é3něnl cllová
3kuplny

Prloiltnl oblast
(dle sPRSS)

Forma
po8kytovánlNázeY 8oclálnl glużbyldgntmkátorDruh 8oclálnĺ služby

Nelnve3tlčnĺ dotacg'l (Noí)
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