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Evidenčníěíslo: KKO 040612019 l I

DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrczpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních
služeb v ľoce 2019
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Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovnĺ spojení:
Čísloúětu:
(dále jen,,poskýovatel")

Závodni 353/88' 360 06 Karlovy Vary
7089l 168

CZ70891l68
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

Farní charita Aš
Sídlo:
datová schľánkďe-mail

Mikulášská 9lŻI,352 0l Aš
d5hxpTn

lČo:

64839991

Právní forma:

cíľkve a náboženské společnosti
Ing. Aleš Klůc, ředitel

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo účtu:
(dále jen,'přijemce")
(společně jako,,smluvní strany")

uzavírajítento dodatek ě. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb vľoce 2019 ze dne27.3.Ż0|9, ev. č. KK00406/Ż0|9 (dále jen
,,dodatek

č' l").

čhnek I.
Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst.
znění:

1.

Příjemci se Vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 1") ve výši: 69ó 300,00 Kě (slovy: šest set
devadesát šest tisíc tři sta korun českých),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoćfil poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestičnídotace 2") ve výši: 48 300,00 Kč (slovy: čtyřicet
osm tisíc tři sta koľun českých).
Neinvestiění dotace l a neinvestičnídotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zźůohys povinností následného vyúětování.Konkrétní specifikace služeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B.

Text ustanovení článku IV' Způsob poskytnutí dotace ve znění:

l

článku III. Výše dotace

y7

ajejí úěel, doba, v níŹmá bý dosaženo účeluve

1.

splátkách
PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou
v zźhl'aví
uvedený
úěet
na
bankovní
formou bezhotovostního převodu zúětu č:
ó022,
symbol
specifický
5Ż23089368,
smlouvy, pod účeloýmznakem 13 3o5, variabilní symbol
následovně:
a to v sóuíadu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
o 1. splátku u" uyši oo x pó'rytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
ľok 2019 na
dotáce poskytnuté po'kýouuieli z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na
smlouvy,
po
uzavÍeni
dnů
kalendářních
bankovní úěet poskytouát"l., nejpozději do 30
o
ve vysi ło % poskytnuté neinvestičnídotace 1 bude uvolněna nejpozději

2. splátka

_

kapitoly 313
do 30 kalendářní;h dnů od pŕipsanĺ splátky dotace poskýnuté poskýovateli z
MPSV státního ľozpoětu na ľok ŻOl9 nabankovní úěet poskýovatele.'
je vázáno na skutečnost
odeslání.neinvestiění äotacę 1 ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy
iociálních vccí ČR 1dále
pľáce
a
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem
j"ń,,dôtu." Irĺľsv*;v śouladu . uśtunou"ním$ 101a ztlkona o sociálních sluŽbách na zźlk|adé
na bankovní
iozlrodnutí o poskytńutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na ľok 2019
výplaý neinvestiční
účetposkýovatelá. Poskýovatel sł vyhľazuje právo změnit výši a termíny
na změnu
v
návaznosti
l,
dotace
jednotíivyctr
neinvestiční
iplátek
dotace t, prĺp. procentní poměr
poskýovateli
poskýovaných
jednotlivých
splátek
výše a teľmínťrýplat ěi'proceńtního póměru
písemně informován do 15
příjemce
bude
ěemž
o
věci
ČR'
u
soiiální"h
p.äô"
Ministerstve.
pracovních dnů ode dne' kdy se poskytov atel. domí o skutečnostech, které objektivně bľání
poskytnutí neinvestiění dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.

I

2 budou příjemci poskýnuty jednoľázově do 21
č
kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to foľmou bezhotovostního převodu z úětu
5Ż23089368,
symbol
na bankovní účetuvódený v zźth]ravi smlouvy, vaľiabilní
6022'
specifický symbol

Ż. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace

3.

příjemci, kteýmje
PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2 buđou
l a 2 tohoto článku
odst.
ustanoveními
S
v
souladu
příspěvkbvá orguniru""'.ŕízenáobcí, uvolněny
k rozpočtu
příjemce
vĺah
rozpočtu
svého
na účetzÍizovatele,kteý zpľostředkuje prostřednictvím
odkladu'
bezzbyteć,ného
poskýovate |e. Zŕizovatel poukáŽe peńcźnĺpľostředky na úěet příjemce

C.

Text ustanovení odst. 6,7 , 7ĺ, 16, l7 ělánku YI' Základní povinnosti příjemce ve znění:

6.

Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsoutadusęzákonemě. 563ll991 Sb.,oúěetnictví,veznění
a úěinnými
požac;sĺ"ĺ-'pr.api'ĺ (dále jen ,,zźlkon o účetnictví")a dalšímisouvisejícími platnými
jestliže
zttkon
tento
o
účetnictví
só na příjemce dle $ 1 odst. Ż ztlkona
p.ávnimi pi"dpi'y.
a
dalšími
nevĺahuje, zaraiuje se tento prĺjemôe vést ričetnictvív souladu se zákonem o účetnictví
stavy
souvisejňími platými a úeinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v úěetnictví
pľůkazně,
výnosů
jiných
a
nákladů
pasív,
a
dluhů
včetně
a pohyby ma;ótku á.1ĺn1i"t' aktił, závazků
od nákladů a
s pľoka'atelńou uurĹou ke konkľétníslužbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou

(např. dle
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činnostípříjemce
na
veškeré
zakázkového či analyti"ŕeno členění).Povinnost odděleného riětování se vztahuje
jednotlivé položky souvisejícíse službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
pľo více
poskytnutoů neinvestiění dotací l a neinvestiění dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné
podílu
odpovídající
ve
zahmují
sluŽby
ýši
i'orpäoĺrrqich činnostípříjemce se do nákladů
doložit'
příjemce
schopen
bý
musí
stanovenému podle prokázaielného kritéľia (metodiky), kteľé
(statutární
Metodika musí b;ýt zpľacována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce
musí byt
orgán, popř. jím pověiená osobaj. Účetní operace související s poskytovanou službou
účetních
úeíouáńy oađcleniod ostatních aktivit příjémce (v analytickém členění, ve zvláštních
od
ostatních
odděleně
prokźvat
schopen
prĺ;emce
střediscich, zakázkźrch apod.) tak, aby_uýt
výnosů
hospodářských ěinností 8i ;in1i.ľ' .o"iálni.h služeb' zejména celkovou výši nákladů a
jednotlivou
a
službou
každou
výhradně s
1v5iileaek ńospodaření) zaŘalěndáihí rok souvisejících
byly
které
)á.ou"ĺ, aby byl nazákladěodděleně vedené účetníevidence schopen vyělenit náklady,
účetnicWí
hrazeny z ňeiňvestičnídotace l nebo z neinvestiění dotace 2. KaŹdý účetnízápis v
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetnímzáznamem'
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7.

je povinen účetnízáznamy označ,it tak' aby bylo zřejmé,żesejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchzáznamech uvést ýši čerpaných
peněŽních pľostředků z neinvestičnídotace l nebo z neinvestiění dotace 2.
Příjemce

11. Souěástí závěreč,nézprźlvy je finančnívypořádání neinvestiění dotace

l

a neinvestiění dotace 2

poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finančnímvypořáđáním se ľozumí přehled o skutečných
nákladech a v'ýnosech vĺahujícíchse ke službě, včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyěerpaných peněŽních prostředků poskytnuĺých na službu z neinvestiční dotace
1 a neinvestičnídotace 2.

z

příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
zprtlvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
stanoveném pro předloŽení ztyéľeéné

16. Nevyěeľpané peněžníprostředky

dotace

je

převodu na účetposkýovatele (vľácené peněžní prostředky musí byt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední dęn termínu stanoveného pro předloŽení závěrečnézprávy), a
to následovně:

.

úěelov'ý znak l3 305,
nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace l na účetč,
variabilní symbol 5223089368, specifický symbo| 602Ż,
. nevyěerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űćet č,
, variabilní
symbol 5ŻŻ30893 68' specifický sy mbol 6022.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogľamu.
Nevyčerpanépeněžnípľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍizená obcí, vľáceny na účetposkýovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzÍizovatele uvedeného v záh|avi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněŽní pľostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel. na kteý jsou penéŹní
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Souěasně s vľácením peněžních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiění dotace 1
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příľučce,která tvoří přílohu č. 1

l článku X.

Závéreč,náustanovení ve znění

Týo dokumený jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky,a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.krprogramu.

karlol'arsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialn

i/socJrrispevky.aspx.

prohlašuje, Že se seznámil s pľogramem a příručkou a bude se
peněžními prostředky řídit.

E.

jimi přihospodaření

s

Příjemce
poskytnuými

Příloha č. 1 Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Clánek tr.

Do smlouvy se vkládá

A.

Text ustanovení odst.
znéní:

1.

Příjemci Se v roce 2019 poskýují na zajištění služeb penětní prostředky, které jsou součástí

l

článku III. Výše dotace

vyrovnávací platby:

317

a

její účel'doba, v níŹ má bý dosaženo účeluve

o

o
o

účelověurčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnídotace 1") ve výśi:774600,00 Kč (slovy: sedm set
sedmdesát čtyři tisíc šest set koľun českých), z této částĘčinínaqýšeníneinvestiční dotace
1: 78 300,00 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta koľun českých), naýšeníneinvestiční
dotace 1 je uľčenona plaý, mzdy ajejich naqýšení (bez ohledu na právní formu organizace a
druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějícíchpľostředků na zvláštní pŕíp|atky za
směnnost v odpovídajícíchdruzích sociálních sluŽeb (dále jen ,,PlaW, mzdy a jejich

naýšení"),
účelověurčená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,'neinvestiční dotace Ż") ve výši: 48 300,00 Kč (slovy: čýřicet
osm tisíc tři sta korun českých)
účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální sluŽby") ve výši ?6Ż 200,00 Kě (slovy:

dvě stě šedesát dva tisíc dvě stě korun českých)'
Neinvestičnídotace 1, neinvestiční dotace Ż adofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zźtlohy s povinností následného vyúětování. Konkrétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č.

l.

B.

Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění:

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestičnídotace l budou příjemci poskytnuĘ ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z ričtu č).
na bankovní úěet uvedený v zźlhlaví
smlouvy (v zź.ŕ'lavídodatku ě. 1), pod účeloqýmznakem l3 305, variabilní symbol 5223089368,
specificĘ symbol 602Ż, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním ľozpočtu

následovně:

o

1. splátka ve výši 60 %o č,źstineinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č). ZK l7l0Ż/l9 ze dne 28. Ż' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok ŻOl9 na
bankovní účetposkýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
o 2. splátka ve výši 40 %o části neinvestičnídotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľského kraje č. ZK 17l0Żl|9 ze dne 28.2' 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpočtu na rok Ż0|9 na bankovní účetposkýovatele,
o 3. splátka ve qýši naýšeníneinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku ě. l.
odeslání neinvestiční dotace 1 ve v'ýši uvedené v článku III. smlouvy je vźváno na skuteěnost
přijetí plné qýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR (dale
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la ztlkona o sociálních službách nazákladé
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV Státního ľozpoětu na rok Ż0l9 nabankovní
účetposkyovatele. Poskytovatel si vyhľazuje pľávo změnit qýši a termíny výplaý neinvęstiční
dotace 1, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiění dotace l,v návaznosti na změnu
výše a termínů qýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí CR' o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľéobjektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní prostředky

ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z űčtu č
na bankovní účetuvedený v zźlhlavísmlouvy, variabilní symbol 52Ż3089368,
specifický symbol 6022.

3.

Peněžnípľostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l' a to formou bezhotovostního převodu z účtuč.
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na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku
vaľiabilní symbol 52Ż3089368, specifický symbol 6022.

č. l),

4.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace

C.

Text ustanovení odst. 6',7 ,

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonem ć,. 563l199l Sb., o účetnictví,ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zálkon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími 'platnými a úěinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o účetnictvítento zźtkon
nevztahuje' zavazuje Se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnicwía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmipľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, ztxazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkĺétníslužbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a

l' neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizacę zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. l,2 a3 tohoto ělánku na účetzÍizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky
na účetpříjemce bezzbyteč,ného odkladu.
l7,

16, 17 článku Y|' Zźkladnípovinnosti příjemce ve znění

výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného űětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiění dotací 1, neinvestiční dotací Ż a dofinancováním sociální sluŽby.
Nepřímé náklady společnépľo více hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které

musí byt příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou přijemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní opeľace

související s poskyovanou sluŽbou musí bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém členění,ve zvláštních účetníchstřediscích, zakźnktrch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činnostíěi jiných sociálních sluŽeb
zejména celkovou qýši nákladů a v,ýnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
qýhľadně s každou jednotlivou sluŽbou a zároveřl, aby byl na zttkladě odděleně vedené úěetní
evidence schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční
dotacę 2 nebo z dofinancování sociální služby. KaŹdý účetnízápis v účetnictvípříjemce musí bý
podložen průkazným účetnímzźznamem.

7.

je povinen účetnízáznamy označit tak' aby bylo zřejmé,Že sejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby' a na
účetníchzáznamech uvést výši ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
Příjemce

neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástízávěreč,nézprtuy je finančnívypořádání neinvestiční dotace

l, neinvestičnídotace 2

a

dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se
rozumí přeh|ed o skutečných nákladech a výnosech vĺahujícíchse ke sluŽbě, věetně vyčíslení
ľozdílu mezi ýnosy a náklady služby a vratky nevyěerpaných peněžníchprostředků poskytnuých
na službu z neinvestičnídotace 1, neinvestičnídotace 2 a doťrnancování sociální sluŽby. V případě
nevyěerpání peněžníchprostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v závěľečnézprávě
uvést qýši vrácených peněžních prostředkri připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace 1
určenéna plaĘ, mzdy a jejich navýšení.

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termĺnu
stanoveném pľo předloŽení závěrečné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžnípľostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závéreč,nézprávy), a

to následovně:

s17

.
.
.

nevyěeľpanou část neinvestičnídotace l na úěet ě,
variabilní symbol 52Ż3089368, specifický symbol 6022,
nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űěet č).
symbol 5ŻŻ3089368, specifický symbol 6022,

,ličeloý znak l3 305,
variabilní

nevyčerpanou ěást dofinancování sociální sluŽby na účetě.
,
variabilní symbo| 5Ż23089368, specifický symbol 6022'
Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu. V případě nevyčerpání peněŽních
prostředků z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést v,ýši vrácených peněŽních
prostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace l urěené na plaý, mzdy ajejich
naýšení.
NevyčerpanépeněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního úětu zŕizovate|e uvedeného v zźthlravísmlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.
17. Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či 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 skuteěnosti
dozví. Současně s vrácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na

formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu. V případě vľácení peněŽních prostředků

z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést v'ýši vrácených peněžních prostředků
připadající na ěást poskytnuté neinvestičnídotace l určenéna plaý, mzdy a jejich naýšení.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskýnutí, ěerpání, kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
1, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogramu a V
příručce, která woří přílohu č' l programu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně
dodatků k programu nebo aktualizací příručky,a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
htto://www.kr-karlovarskv.czldotace/Strankv/clotaceKK/nrisnevkv-socialni/soc
nrisnevkv.asnx.
Příjemce pľohlašuje,že se seznámil s progľamem a příručkoua bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními pľostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

l článku X. Zźxěrečnáustanovení ve zněni

článek trI.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstź*ajív platnosti

2.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stľan a úěinnosti dnem uveřejnění
v registľu smluv na základě ztlkona č).340ĺ2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkte4ých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čĘřech stejnopisech, znichŹ.jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech , z nichź jeden obdrŽí příjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění dodatku č. l v registru smluv na základě zálkona é.
340lŻ015 Sb', o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zźkon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů' provede poskýovatel,
oznátmení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v ztthlavi smlouvy.

6/7

poskytnutí peněžních prostředků (navýšení neinvestiění dotace l, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavření dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením ć. ZK
Ż8ll09l19 ze dne Ż3'9.Ż0l9'

4. o

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace

łą. ĺł 4Đ

Kaľlovy Vary dne
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pro
bezpeč

(ę

l/,

Ąr7.o*{*''?.
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s
žitostí

poskýovatel

ii'i.tłNl CHARITA AŠ
lYllliu'lilŠskli 9' 352 0t Aš
l('(): í)4ĺl.39 99I

lĺ":l'l

Za správnost

Podpĺs:
717

r'f

Specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

P ĺlemce:

Fami charita AŠ

Éo:
1.

64839991

speciÍikace služeb

Druh soclálnl 3lužby

azyloVé domy

ldentiĺlkátoÍ

3'160752

NázeY śoclálnl slużby

Domov sv. Zdislavy Pro

matkysdětmiVtĺsni

FoÍma
poskytovánl

pobytoVá

Prlorĺtnl oblatt
(đlesPRss)

osoby sociálně
vylouěené bez
determinujĺciho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi
věku

Up esněnl cĺlové

skuplny

matky/otcovésdétmi

Územnl
sobno3t
soclálnl slużby

lndlkátoÍ

í

p

krpaclty)

Název

L źka

Karlovarsk kEj

0ednotkr

Dob' truánl

lndlkátoÍ 2

Mln. hodnot!
Dlněnl

Název

17

oblożnost

pověŕenĺ
od do

Mln. hođnota

Datśl specmkacG 8lužby v nÓvrzno3tl n8
Btanovené pożtdavky n! zr rzenl 8oclálnl
8lużby do slté 8oclłlnlch rlužeb

olnénl

65,00%

a

ot

10_

31.12.2020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nolnvestičnl dot.co 1 (NDí)

Druh soclálni 8luŽby

azylové domy

ldentiĺlkátoÍ

3160752

NázeY 8oclálnl sluŽby

Domov sv. Zdislavy pro

matkysdětmi vtísni

Forma
poskytovánĺ

pobytoVá

Priorltnl oblast
(dle SPRSS)

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či
Věku

up

něnlcllové
6kuplny

matky/otcovésdétmi

toho min. na
platy, mzdy r

z

Calkem

774604

nrv šénl

78 300

1' splátka (60%

částl NDí
sGhválené zKK

dno 28. 2' 20í9)

417 780

2.3plátlo
částl

(40%

NDí

3chválené

zKKdna28.Z.

t

3.3Plátka
(nav aÓnl

Nelnvestlčnl

dot.co 2

DoÍlnrncovánĺ 3oclálnl 3lużby

ND1)

{9t

27A 520

78 300

48 300

262204

J

ŕ)

,)

