Evidenční číslo: KK00407 12019 / 1

DoDATEKč. 1

k veřejnopľávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoćtl Karlovaľského kľaje na zajištění sociálních
služeb v roce 2019

Kaľlovaľskýkľaj

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
7089l 168
CZ7O89\168
Mgr.'Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
(dále jen,,posýovatel")
a

Faľníchaľita Kaľlovy Vary
Sídlo:
datová schránkďe-mail

lČo:

:

Svobodova 743l1Ż,360 17 Karlovy Vary
rŻzuypw
49753053

Právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

církve a náboŽenské společnosti
Ing. Aleš Klůc, ředitel

Císlo úětu:
(dále jen

',příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

uzavírajítento dodatek ě. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Karlovarského
kraje na zajištění sociálních služeb V roce 2019 ze dne Ż7.3.2019, ev. č. KK00407/Ż0l9 (dále jen
ě. l").

',dodatek

čHnek I.

Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst' 1 článku III. Výše dotace
znění:

1.

Příjemci Se vľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o űčelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,'neinvestiění dotace l") ve výši:6183 800'00 Kč (slovy: šest
milionů jedno sto osmdesát tři tisíc osm set korun českých),
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve výši: 570 500'00 Kč (slovy: pět set
sedmdesát tisíc pět set korun českých).
jsou poskytovány
Neinvestiění dotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako
',dotace")
formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace služeb a rozpis ýše
dotace najednotlivé služby jsou uvedeny v pŕíloze č. l smlouvy.

B.

Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéní:
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a

její úěel, doba, v níž.mábý dosaŽeno účeluve

1.

Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
na bankovní účetuvedený v záhlaví
formou bezhotovostního převodu z úětu ć.
smlouvy, pod účeloýmznakem l3 305, variabilní symbol 5ŻŻ3089368, specifický symbol 6009,
a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na
bahkovní ričet poskytovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,
. 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestičnídotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní účetposkytovatele.
odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních vecí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 101a zákona o sociálních sluŽbách nazźlkladé
ľozhodnutío poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkýovatęle. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit výši a termíny vyplaty neinvestiění
dotace l, příp. procentní poměr jednotliqých splátek neinvestiční dotace 7;v ntĺvaznostina změnu
výše a termínůqýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskýovaných poskýovateli
Ministeľstvem 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 neinvestiění dotace1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

2.

PeněŽní prostředky ve ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu zilětu č
na bankovní účetuvedený v zálh|aví smlouvy, variabilní symbol 5223089368,
specifický symbol 6009.

3.

PeněŽní pľostředky ve výšineinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na úěet zŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu
poskytovatele. ZÍizovatel poukáže peněŽní prostředky na účetpříjemce bezzbytećného odkladu.

C'

Text ustanovení odst. 6,7, l

6.

l, l6,

17 ělánku

YI. Zák|adní povinnosti příjemce ve zněnĺ

Přijemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemě. 563ĺ199l Sb.,oúčetnictví,veznění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a úěinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zákona o úěetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnicfvív souladu se zákonem o úěetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnicfvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zaktnkového ěi analytického členění)'Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé

jednotlivé položky souvisejícíse službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestičnídotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu

stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí b1ýt zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetníoperace související s poskýovanou službou musí b1it
ličtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských ěinností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejícíchqýhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveň, aby byl nazttkladě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2. Každý účetnízźryis v účetnictví
příjemce musí bý podložen pľůkazným účetnímzáznamem.
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7.

Příjemce je povinen úěetnízáznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, te sejedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2, a na účetníchzáznamech uvést ýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestičnídotace 2.

11. Souěásti zźryéreěnézpréxy je finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se ľozumí přehled o skutečných
nákladech a qýnosech vaahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžníchpľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace
l a neinvestičnídotace 2.

z

je

příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloŽení zttvéreč,nézprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele (vľácené peněžní pľostředĘ musí byt připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěreěné zprźtvy), a

16. Nevyěeľpané peněŽní prostředky

dotace

to následovně:

.

nevyčeľpanou část neinvestičnídotace 1 na účetč
, účeloýznak 13 305,
variabilní symbol 5223089368, specifický symbol 6009,
. nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace 2 na űč,et č).
, vaľiabilní
symbol 5223089368' specificĘ symbol 6009.
Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněžníchpľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avizo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.
NevyčerpanépenéŽníprostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vráceny na účetposkýovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v zźthlavísmlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpočtuposĘrtovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky ěi jejich část poskýovateli
zprisobem uvedeným v ělánku VI' odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel,na kteý jsou peněžní
prostředky poskýovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domĹ Souěasně s vrácením peněžníchprostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č.4a pľogramu.

D'

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pľo poskýnutí, čeľpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny V pľogramu a v příručce, kteľá tvoří přílohu č. l

l ělánku X.

Závěreč,ná ustanovení ve znění

progľamu. Týo dokumenty jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k progľamu nebo
aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http://www.krialni/soc
Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s progľamem a příľuěkou a bude se jimipřihospodaření s poskýnuými
peněŽními prostředky řídit.

E.

Příloha ě.

1

Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

čHnek II.
Do smlouvy se vkládá

A.

Text ustanovení odst.
znění:

l.

Příjemci se v roce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněżní pľostředky, kteľéjsou souěástí

l

ělánku III. Výše dotace

vyľovnávací platby:

3/7

a

její úěel, doba, v níŽmá být dosaženo účeluve

o

o
o

úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace l") ve výši: 6 549 400,00 Kč (slovy: šest

milionů pět set ětyřicet devět tisíc čýři sta korun českých), z této částky činínaýšení
neinvestiční dotace l: 365 600,00 Kč (slovy: tři sta šedesát pět tisíc šest set korun českých),
naýšeníneinvestiění dotace l je určeno na platy, mzdy ajejich navýšení(bez ohledu na
právní formu organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících
prbstředků na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajícíchdľuzích sociálních sluŽeb (dále
jen ,,plaý, mzdy a jejich naqišení"),
účelověurěená neinvestiční dotace zrozpoětv poskýovatele'dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnídotace 2") ve ýši: 570 500,00 Kč (slovy: pět set
sedmdesát tisíc pět set korun českých),

účelověurěená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve výši 703 900,00 Kě (slovy:
sedm set tři tisíc devět set koľun českých).
Neinvestičnídotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby (společně dá|e také
ljako ,,dotace") jsou poskytovány formou ztilohy s povinností následného vyúčtování.Konkrétní
specifikace sluŽeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny v příloze ě. 1 dodatku č.
1.

B.

Text ustanovení článku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění:

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č,'
na bankovní účetuvedený v zźth|aví
smlouvy (v záhlaví dodatku č. l), pod účeloýmznakem l3 305, vaľiabilnísymbol 5223089368,
specifický symbol 6009, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:

o

1. splátka ve výši ó0 %o ěásti neinvestičnídotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovaľskéhokľaje č). ZK 17l02ll9 ze dne Ż8. Ż.2019 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na

bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,' ZK l7l02l19 zę dne Ż8. 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního rozpoětu na ľok Ż019 na bankovní účetposkýovatele,
o 3. splátka ve ýši naýšení neinvestiění dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.
odeslání neinvestiční dotace 1 ve výši uvedené v článku III' smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vecĺ ČR 1dĺle
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních službách na zźkladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotlivých splátek neinvestiční dotace l' v návaznosti na změnu
výše a termínůvýplat ěi procentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR,o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotace l příjemci qýše sjednaným způsobem.

. Ż. splźttka ve výši 40 %o č,źstineinvestičnídotace

2.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z ilětu ě.
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 52Ż3089368,
specifický symbol 6009.

3.

Peněžnípľostředky ve výši dofinancování sociální sluŽby budou příjemci poskytnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕenídodatku č,. l,a to formou bezhotovostního převodu zúčtuě.

4t7

na bankovní účetuvedený v záh|aví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l),
variab iln í symbol 5ŻŻ3 0893 68, spec ifi cký symbol 6009.

4.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
ustanoveními odst. l,2 a3 tohoto ělánku na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněŽní prostředky
na úěet příjemce bez zbyteéného odkladu.

c.

Text ustanovení odst. 6,7,

6.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č. 563/1991 Sb', o Úrěetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími .platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zźlkona o účetnictvítento zźtkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a úěinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnicťvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zźłvazkůvěetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a

lI,

76, 17 ělánku

YL Zźkladnípovinnosti

příjemce ve znění:

ýnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré

jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l, neinvestiční dotací 2 a dofinancováním sociální sluŽby.
Nepřímé náklady společnépro více hospodářských činnostípříjemce se do nákladů sluŽby
zahľnují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle prokazatelného kľitéľia(metodiky), které
musí bý příjemce schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou osobou příjemce (statutáľní oľgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace
souvisejícís poskytovanou sluŽbou musí byt účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních úěetníchstřediscích' zakázkárch apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokánat odděleně od ostatních hospodářských činnostíči jiných sociálních služeb
zejména celkovou vyši nákladů a výnosů (vysledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou službou a zäroveń, aby byl na základě odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľébyly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Każdý účetnízápis v účetnictvípříjemce musí být
podložen průkazným účetnímzáznamem.

7.

Příjemce je povinen úěetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, że sejedná o náklad hrazený z

neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na
účetníchzáznamech uvést výši ěerpaných peněŽních pľostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiění dotace 2 nebo z doflnancování sociální sluŽby.

l' neinvestičnídotace 2 a
Finaněním
vypořádáním se
poskytnuých
na
zajištění
služby.
sociální
služby
dofinancování
ľozumípřehled o skutečných nákladech a ýnosech vaahujících se ke službě' včetně vyčíslení
rozdílu mezi výnosy a náklady služby a vľatky nevyěeľpaných peněžních prostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestičnídotace l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě
nevyčerpánípeněžníchprostředků z neinvestičnídotace 1 je příjemce povinen v závéreénézprźné
uvést qýši vľácených peněžních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace l
určenéna plaĘ, mzdy a jejich nav,ýšení.

11. Součástízávěrečné zprávy je finanění vypořádání neinvestičnídotace

z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení zävéreěnézprávy odboru ,sociálních věcí foľmou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní prostředky

převodu na účetposkýovatele (vrácené penéżníprostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínustanoveného pro předloŽení závěľečnézpľávy), a
to následovně:

517

.
o
.

nevyěerpanou ěást neinvestičnídotace l na účetč
variabilní symbol 5223089368' specifický symbol 6009,
nevyěerpanou část neinvestiění dotace 2 na űč,et č)
symbol 5223089368, specifi cký symbol 6009,

účeloýznak

13 305,

variabilní

nevyčerpanou část dofinancování sociální služby na účetě.
,
variabilní symbol 5ŻŻ30893 68, specifi cký symbol 6009.
Součašně s vrácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č,. 4a programu. V případě nevyčerpání peněžních
pľostředků z neinvestičnídotace 1 je přijemce' povinen v avízu uvést ýši vľácených peněžních
.prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l určenéna plaý, mzdy ajejich
naqýšení.

NevyčeľpanépeněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízenáobcí, vráceny na úěet posĘtovatele foľmou bezhotovostního převodu
, pľostřednictvím bankovního účtuzÍizovate|e uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpočtuposkýovatele.
17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliŽe odpadne účel,na kteý jsou penéžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí' Současně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních véci avízo na

formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě vrácení peněžních prostředků
z neinvestiční dotace 1 je přijemce povinen v avízu uvést qýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestičnídotace 1 určenéna plaĘ, mzdy a jejich naýšení.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání,kontrolu a finanění vypořádání neinvestičnídotace
l, neinvestičnídotace 2 a dofinancování sociá|ní služby jsou dále stanoveny V programu a v
příručce, kteľá tvoří přílohu ě. 1 pľogramu. Tyto dokumený jsou pľo příjemce ztlvazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizací příruěky' a jsou zveřejněny na webových stránkách kaje

1

článku X. Závěreč,ná ustanovení ve znění:

lni/soc

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s programem a příruěkou a bude se
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit.

E.

jimi při hospodaření

s

Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

článek III.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstávají v platnosti

Ż. Tento

dodatek č. l nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění
v registru smluv na základě zákona ć,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (ztkon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichżjeden obdržípříjemce a tři poskytovatel.
V případě' kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech , z nichż. jeden obdľžípříjemce, tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění dodatku č. 1 v registľu smluv na zźlkladě zźlkona ě'
34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registľu smluv (zźkon o registru smluv), ve znénípozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámeni o uveřejnění v registľu smluv bude příjemcizasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o

poskytnutí peněžních prostředků (naqýšeníneinvestičnídotace

l,

dofinancování sociální

sluŽby) a uzavŕení dodatku č. l rozhodlo Zastupitelstvo Kaľlovarského kľaje usnesením
28l /09l 19 ze dne 23. 9. Ż0l9.

č).

ZK

Přílohy:

1.

Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace
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Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
plĺlemcé:

Ferní charita Kar|ovv Vary

lčo:
't.

49753053

Specifikace služeb

Druh soclálnĺ Elužby

sociálné teÍapeutické dĺlny

ldentlÍlkátor

9845569

Název soclálnl ilużby

sociálně terapeutĺcké dĺlny
Karlovy Vary

Forma

pGkytovánl

ambulantni

PrloÍltnl oblast
(dlo

sPRsS)

osoby se zdravotnĺm
postiŽenĺm a

chronick m

UpŕéBnénlcllov

lkuplny

osoby s mentálnĺm
postiŽenĺm

lndlkátoÍ

Územnl

8oclálnĺ 3lużby

Karlovarsk

ką

oť]m na pťrl cesty svatého

pobytová

domynap lcesty

396't836

azylové domy

8514354

Domov pro matky s dětmi
v tísni

pobytová

dennĺ stacioná e

4609607

oennĺ stacioná pro
zdravotné a mentálně
postiżěné

ambulantnĺ

t dennĺ stacioná e

7300930

T denni stacioná ceniÍikované pracoviśtě
pro osoby s
Alzheimerovou chorobou

pobytová

Josefa

osoby se zdÍavotnĺm
postiżenim a

chronick m
onsmocněnlm

senio

kaprclty)

Název

0odnotkr

hdikátor 2

Dobr truánl
pové 6nl

Min. hodnota

Náäv

Mln. hodnota

5,94

UżiVatBlé

65

obloźnost

50,00%

'16

obložnost

65.00%

tÁl

't.9.2019 -

31j22020

p ĺmépéći

Karlovarsk kraj

LťiŽka

matky/otcovésdětmi

KaÍlovaÍsk kraj

L żka

osoby s mentálnĺm
postiżenim' včetné
osob s poruchou
autistického spektra

Kaílovarsk ko

pracovnĺk V
plĺmé pé i

3,07

Uživatelé

'19

Karlovarsk kraj

L żka

10

obloŽnost

65,00%

i

od-do

Dalšl speclnkacg 3lużby v návrznostl na
stanovené pożađavkyn. ua lzenl 3oclálnl
slużby do 8ĺt 8oclálnlch 8lużeb

lněnl

Úvazky

pracovnĺk v

onemocněnim
osoby sociálně
vylouěené bez
dets.minujĺcĺho Vlivu
zdravotního stavu éi
Věku
osoby sooälné
vyloučené bez
deteíminujíciho Vlivu
zdravotniho stavu či
věkU

í

p sobnost

Úvazky

't.9.2019 3'1.'12.2020

1.9.2019 -

3'1.122020

1.1.2019 -

31.'122020

't.1.2019 -

31j22020

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nglnvestlčnĺ dotrco

DÍuh soclálnl 3lużby

sociálné terapeUtické dĺlny

ldentlflkátor

9845569

Nlzov 3oclálnl 3luźby

Sociálné teÍapgutické dĺlny
Karlovy Vary

Fo mt

pGkylovánĺ

ambulantni

PrloÍltnl obla8t
(dlo SPRSS)

osoby se zdravotnĺm
postiŽenĺm a

chronick m

up esněnĺ cllová

lkuplny

osoby s mentálnĺm
postiŽenĺm

toho mln. nr
platy, mzdy r

z

Colkem

1 371 000

nrv lenl

39 800

í (NDl)

í.3plátkr (60%

čá8tl NDí
schváloné zKK
.tna 28.2,20191

798720

z. rptetKo
(40%

tĺstl

NDí

3chválené

ZRRdna28,2.
20í9l

532 48C

3. splátk
(nav lenl

Nelnvs8tllnl
dotace 2

Doflnancovĺnl soclálnl alużby

NDll

39 800

76 500

12 500

onemocnénim

J

domy na Pťrlesty

396'ĺ 836

azylové domy

8514354

d

nní stacioná o

4

09607

pobytová

osoby sociálně
vyloučené boz
detsíminujíciho vliVu
zdÍavotnlho stavu ěi
véku

Domov pro matky s dětmi
v tĺsni

pobytová

osoby sociálně
vyloučené bez
determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či
věkU

DBnnĺ stacioná pro
zdravotně a m6ntáhé
postiżen

ambulantnĺ

o

m na pl:ll cesty svatého

JoseÍa

T dennl stacioná

t denní stacioná e

7300930

osoby se zdravotnĺm
postiŽením 8

chronick m
onemocněnim

matky/otcov

775 80C

25700

450 06C

300 040

2570C

61 800

54200

73'ĺ 60c

74 000

394 56C

263 040

74 00c

45 600

298 400

719 50C

24700

1 0't4 4EC

76 320

2870C

238 000

31 600

1 951 50C

197 400

052 460

701 640

197 40C

148 600

307 200

s dětmi

osoby s mentáinĺm
postižsním' včotné
osob s poruchou
autistického spekträ

1

-

rtifikovgné pra@Viště
prc osoby s
Alzheimerovou chorobou

pobytoVá

senio i

1

Ji.;.:I-CVARSKY KRAJ
K

r3's

