
Evidenční číslo: KKO 0388/2019 / I

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

služeb v roce 2019

Kaľlovarský kľaj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089|168
Zastoupený: Mgr. Petr'Kubis' náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")
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Domácí péěe Kaľlovy Vary s.ľ'o.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

lČo:
Pľávní forma:
Registrace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Národní 2Ż2lŻ6,360 0l Kaľlovy Vary
9ajíapf
2912094Ż
společnost s ruěením omezeným
Krajský soud v Plzni, C 26554
Michaela Bečková, DiS., j ednatelka

(společně jako,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětll Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služęb Vroce 2019 ze dne 28. 3'Ż0l9, ev. ě. KK00388/20l9 (dále jen
,,dodatek ě. l ").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níźmá byt dosaženo úěelu ve
znění:

1. Příjemci sę vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o

sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve qýši: 3 190 700,00 Kě (slovy: tři
miliony jedno sto devadesát tisíc sedm set korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen 

',neinvestiění 
dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy: nula koľun

českých).
Neinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako 

',dotace") 
jsou poskyovány

formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Kgnkrétní specifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze ě. l smlouvy.

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéní
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1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z ričtu č  na bankovní úěet uvedený v zálh|aví
smlouvy, pod úěelovym znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5213089368, specifický symbol 7502,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok Ż019 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
' do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskytovateli z kapitoly 3l3 _

MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele.
odeslání neinvestiění dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dále
jen ,,dotace MPSV*) v souladu s ustanovením $ lOla zźlkona o sociálních službách na zák|adé
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit qýši a termíny výplaý neinvęstiční
dotace 1, příp. pľocentní poměr,jednotlivých splátek neinvestiění dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skuteěnostech' které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci vyše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuĘ jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zűětu č.

na bankovní úěet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5213089368,
specifický symbol 7502'

3. PeněŽní prostředky ve výšineinvestiční dotace l a neinvestiění dotace 2 budou příjemci' kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu S ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbytećného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, l|, 16, |7 ělánku YL Zźkladní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč,. 5631199l Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zttkona o účetnictví tento zźlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o r]rčetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a ričinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby)' řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např' dle
zakźnkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskytnutou neinvestiční dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve vyši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), kteľé musí být příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace související s poskýovanoL sluŽbou musí byt
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 ěi jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících ýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveřl,, aby byl nazákladě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. Každý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí byt podloŽen průkazným účętním záznamem.
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7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, Źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na úěetních zźznamech uvést výši ěerpaných
peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

11. Součástí závéreč,né zprtny je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění služby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, věetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vľatky nevyěeľpaných peněŽních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiění dotace 2.

16. Nevyěeľpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v teľmínu
stanoveném pro předloŽení závětęč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněžní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závérećné zprttvy), a
to následovně:

. nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na účet č  úěeloý znak l3 305,
variabilní symbol 52 13089368, specifichý symbol 7502,

. nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na űěet ř,' , variabilní
symbol 5213089368, specifický symbol 7502.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.
Nevyčerpané peněžní prostředĘ z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízenźt obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněŹní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozvi. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pŕíloze č. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Závéreč,ná ustanovení ve znění

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V pľogramu a v příľučce, kteľá woří přílohu č. l
progľamu. Tyto dokumený jsou pro příjemce záxazné, včetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboqých stránkách kraje http://rvwlv'kr-
karlor arsk} .c/dotace/Strank} /dotaceKl(/prispevk} -socialni/socJrrispevk}.aspx. Příjemce
pľohlašuje, že se seznámils progľamem a příručkou a bude se jimipřihospodaření s poskýnuĘými
peněŽními prostředky řídit.

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

článek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níž'má bý dosaženo ričelu ve
znění:

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněżní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve ýši: 3 353 100'00 Kč (slovy: tři
miliony tři sta padesát tři tisíc jedno sto korun českých), z této částky činí nav'ýšení
neinvestiění dotace l: 16Ż 400,00 Kč (slovy: jedno sto šedesát dva tisíc čýři sta koľun
českých)' naýšení neinvestiění dotace l je urěeno na platy, mzdy ajejich naqýšení (bez
ohledu na právní formu organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních
služeb (dále jen ,,P|dW, mzdy a jejich navýšení"),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve výši: 0,00 Kč (slovy: nula koľun
českých),

o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve ýši 247 800,00 Kě (slovy:

, dvě stě ěýřicet sedm tisíc osm set korun českých).
Neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace Ż adoťlnancování sociální sluŽby (společně dále také
jako.,,dotace") jsou poskytovány formou zá'lohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze ě. 1 dodatku č'
t.

B. Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéni:

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č) na bankovní úěet uvedený v zźlh|aví
smlouvy (v zźlhlavi dodatku ě. l), pod účeloým znakem 13 305, variabilní symbol 5213089368,
specificĘ symbol 750Ż, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním ľozpoětu
následovně:
r 1. splátka ve výši 60 oÁ č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva

Kaľlovarského kľaje č,. ZK l7/0Żl19 ze dne Ż8' Ż' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní úěet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

o 2. splátka ve \^ýši 40 %o části neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľského kraje č,' ZK l7/02l19 ze dne 28. Ż. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní úěet poskyovatele,

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

odeslání neinvestiění dotace 1 ve v,ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l0la zélkona o sociálních sluŽbách na základě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace 7, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech' které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace 1 příj emci vyše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuýjednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z tlětu č.

na bankovní účet uvedený v ztth|aví smlouvy, variabilní symbol 5Ż13089368,
specifický symbol 7502.

3. Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuĘ jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. l, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č.
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na bankovní riěet uvedený v záhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l),
vaľiabilní symbol 5213089368, specifický symbol 7502.

4. PeněŽní pľostředky 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. 1,2 a3 tohoto ělánku na úěet zÍizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpoétu vńah příjemce k ľozpoětu poskytovatele' ZÍizovatel poukáže peněŽní pľostředky
na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu'

C. Text ustanovení odst. 6,7, 1l, 16, |7 článku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonęmč:. 5631199l 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. Ż zttkona o ričetnictví tento zákon
nevztahuje' zavazuje se tento přijemce vést ričetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakénkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společné pro více hospodářských činností přijemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní operace
související s posĘtovanou službou musí b1ýt účtovány 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 či jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou ýši nákladů a výnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících
výhľadně s každou jednotlivou službou a ztroveń, aby byl na základě odděleně vędené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Kaźdý účetní zápis v účetnictví přijemce musí bý
podložen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
účetních záznamech uvést výši čerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby.

11. Součástí závěreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění sluŽby' Finančním vypořádáním se
ľozumí přehled o skutečných nákladech a ýnosech vĺahujících se ke sluŽbě, věetně vyčíslení
rozdílu mezi ýnosy a náklady sluŽby a vľatky nevyčeľpaných peněžních prostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestiční dotace l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby' V případě
nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v závěrećné zprźlvě
uvést výši vľácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l
uľčené naplaý, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z doÍace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení zźryěreč,né zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vľácené peněžní pľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľeč,né zprávy), a
to následovně:
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. nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace l na úěet č , účelovy znak l3 305,
variabilní symbol 52 l3089368' specifický symbol 7502,

o nevyčerpanou část neinvestiění dotace 2 na účet č , variabilní
symbol 5213089368, specifický symbol 7502,

. nevyčeľpanou ěást dofinancování sociální sluŽby na účet č ,
variabilní symbol 52l3089368, specifický symbol 7502.

Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedęném v příloze ě. 4a programu. V případě nevyěeľpání peněŽních
prostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v avízu uvést qýši vrácených peněžních
pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1 uľčené na platy, mzdy ajejich
naqýšení.
Nevyěerpané peněŽní pľostředky z dotacę budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního ričtu zŕizovatele uvedeného v zźthlraví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele'

17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskýnuté peněžní prostředky ěi jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst' 16 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu. V případě vrácení peněžních pľostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést ýši vľácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l uľčené na plaĘ' mzdy a jejich naqýšení.

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

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příľučce, kteľá tvoří přílohu č. l pľogramu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně
dodatků k pľogramu nebo aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje
http://www.kr-karlovarskv.c/dotace/Strankv/dotaceKK/orisoevkv-socialni/soc orisoevkv.asox.
Příjemce prohlašuje, że se seznámil s pľogramem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními pľostředĘ řídit.

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

článek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstávají v platnosti

2. Tento dodatek ě. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základě zákona ě.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 čýřech stejnopisech, znichżjeden obdrží příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech,znichŽ jeden obdrŽí příjemce, třiposkýovatelajeden zÍizovatel'

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. l v ľegistru smluv na základě zźlkona č,.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (ztkon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskytovatel,
oznźlmení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních pľostředků (naýšení neinvestiění dotace l, dofinancování sociální
služby) a uzavření dodatku č. l ľozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kraje usnesením č,' ZK
281/09119 ze dne 23.9.Ż019.

Přílohy:
l. Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
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