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Evidenční ěíslo: KK00409 l20l9 l l

DoDATBKč.1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpoétu Karlovarského kraje na zajištění sociálních

služeb v roce 20l9

Karlovarský kľaj
Sídlo: Ztryodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgľ' Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo űčtu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

a

GOPALA o.p.s.
Sídlo:
datová schľánkďe-mail :

IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen 

',příjemce")

Sokolovská 514/99,360 05 Karlovy Vary
5ppm6ga
Ż8745175
obecně pľospěšná společnost
Krajský soud v Plzni, o 380
Ing. Daniela Zemanová, DiS., ředitelka

(společně jako,,smluvní stľany")

uzavírají tento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského
kraje na zajištění sociálních služeb vroce 2019 ze dne 28. 3.Ż0l9, ev. č. KK00409/2019 (dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její účel, doba, v níŹmá b;y't dosaŽeno účelu ve
znéní:

1. Příjemci Se vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky' kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve ýši: 3 397 900,00 Kč (slovy: tři
miliony tři sta devadesát sedm tisíc devět set korun českých),

o účelově uľčená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace Ż") ve ýši: I97 000,00 Kč (slovy: jedno sto
devadesát sedm tisíc korun českých).

Neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,'dotace") jsou poskyovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace služeb a ľozpis qýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskytnutí dotace ve znění
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1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskytnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu é.  na bankovní účet uvedený v záhlavi
smlouvy, pod účeloqým znakem l3 305' variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 8716,
a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
. l. splátka ve výši 60 % poskynuté neinvestiční dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoětu na rok 2019 na
bankovní účet poskytovatele' nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

o 2. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na rok Ż019 na bankovní riěet posĘrtovatele.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v č|ánku III. smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskytovateli Ministeľstvem práce a sociálních vocí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ l }la zákona o sociálních sluŽbách na zékladé
rozlrodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního ľozpočtu na rok Ż019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměľ jednotlivých splátek neinvestiění dotace |,v nźlvaznosti na změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměľu jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí CR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace 1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou přijemci poskýnuty jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č

na bankovní účet uvedený v ztthlaví smlouvy, variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol87l6.

3. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí' uvolněny v souladu s ustanoveními odst' l a 2 tohoto článku
na účet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky na účet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

c. Text ustanovení odst. 6,7 , ll, |6, 17 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění:

ó. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č;. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnicfví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činností přijemce (např. dle
zakázkového či analytického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskytnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b;it příjemce schopen doloŽit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou šluzbou musí b;it
űčtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střędiscích, zakázktrch apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou sluŽbou a
zároveń, aby byl nazák|adě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z nęinvestiční dotace Ż. Katdý účetní zápis v úěetnictví
příjemce musí bý podloŽen pľůkazným účetním zźłznamem.
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2, a na účetních záznamech uvést v,ýši čerpaných
peněžních prostředků z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiění dotace 2'

11. Souěástí zźtvérećné zprálvy je finanění vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčeľpaných peněžních pľostředků poskytnutych na sluŽbu z neinvestiční dotace
1 a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčerpané peněžní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení zálvěreč,né zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vľácené penéžní prostředky, musí b;fi připsány na účet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěreěné zprźny), a
to následovně:

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 1 na účet ě.  účelový znak 13 305,
variabilní symbol 5Ż21089368' specifický symbol 87l6,

. nevyěerpanou část neinvestiění dotace 2 na űěet ě. 0' variabilní
symbol 5221089368, specificĘ symbol 87l6.

Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vľáceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovate|e uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst' 16 smlouvy, jestliŽe odpadne úěel, na kteý jsou penéŹní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních vécí avizo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Závěreéná ustanovení ve znění:

1. Pravidla a podmínky pľo poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny V programu a v příľučce, kteľá tvoří přílohu č. l
pľogramu. Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, věetně dodatků k programu nebo

aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stľánkách kraje http://www.kr-
karlov'arsk}'.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevk}-.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
peněžními prostředky řídit.

E. Příloha č' 1 Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

Clánek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. l ělánku III' Výše dotace ajejí účel, doba, v níž'má b;it dosaženo úěelu ve

znění:

1. Příjemci se vroce 2019 poskytují na zajištění sluŽeb peněŽní pľostředky, které jsou součástí
vyľovnávací platby:
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o úěelově určená neinvestiění dotace zrczpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiění dotace 1") ve ýši: 3 609 800'00 Kě (slovy: tři
miliony šest set devět tisíc osm set korun českých), z této částky ěiní naýšení neinvestiění
dotace 1:211 900,00 Kě (slovy: dvě stě jedenáct tisíc devět set koľun českých), naýšení
neinvestiění dotace 1je určeno na plaý' mzdy ajejich naýšení(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 ,,Plat, mzdy a
jejich navýšení"),

o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětll poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve ýši: l97 000,00 Kč (slovy: jedno sto
devadesát sedm tisíc korun ěeských),

o úěelově urěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,dofinancování sociální sluŽby") ve vyši2l0 800,00 Kč (slovy:
dvě stě dęsęt tisíc osm set korun česĘch).

Neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (spoleěně dále také
jako ,,dotace") jsou poskytovány formou zálohy s povinností následného vyičtování. Konkľétní
specifikace služeb a rozpis výše dotace najednot|ivé službyjsou uvedeny v příloze č. l dodatku ě.

t.

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

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskytnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní účet uvedený v zźthlaví
smlouvy (v záhlavi dodatku ě. 1), pod účeloqým znakem l3 305, vaľiabilní symbol 5221089368,
specifický symbol 8716, a to v souladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 %o č,ásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kľaje č,. ZK 17ĺ0Ż119 ze dne 28. Ż' 2019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na
bankovní účet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,

. 2. splátka ve výši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovaľského kraje č,. ZK 17l0Żll9 ze dne Ż8.2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV
státního ľozpoětu na rok Ż0l9 na bankovní úěet poskýovatele,

o 3. splátka ve výši naýšení neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku ě. l.

odeslání neinvestiění dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV*) vsouladu sustanovením $ l01a zttkona o sociálních službách na zt.kladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termíny výplaty neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiění dotace 7,v návaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskyovateli
Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o ěemŽ bude příjemce písemně informován do 15

pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskytnutí neinvestiční dotace1 příjemci qýše sjednaným způsobem.

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

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5221089368,
specifický symbol87l6.

3. PeněŽní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskytnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavŕení dodatku č. l, ato formou bezhotovostního převodu zúětu ě.
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na bankovní úěet uvedený vzźlhlaví smlouvy (v zź.J;'laví dodatku ě' l),
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, speciťlcký symbol 8716.

4. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální

služby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odst. |,Ż a3 tohoto článku na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím

svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskytovatelę. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky

na účet příjemce bezzbýeěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7, Il, 16, 77 ělánku Yl. Základní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemcejepovinenvéstúěetnictvívsouladusezákonemč,' 563ll99l Sb.,oúčetnictví,veznění
požac3sĺ.Ĺ pr"api.,i (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými

právnimi piedpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zttkona o účetnictví tento ztlkon

nevaahuje, zavaiuje Se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o ričetnictví a dalšími

souvisejíóími platnými a úěinnými.pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majétku ajiných aktiv, závazků věetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,

s prokaźatelńou uu'Ĺoů ke konkrétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a

výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např. dle

zakázkového ěi anaĺytického ělenění). Povinnost odděleného riětování se vztahuje na veškeré

jednotlivé položky śouvisející se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s

ioskytnutoů neinvestiční dotací 1, neinvestiční dotací 2 a ďofinancováním sociální služby.

Ńeprimé náklady společné pro více hospodářských činností příjemce se do nákladů služby

zańrnují ve výšiôdpovídající podílu stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), které

musĺ Ĺý príjemcó schopen doložit. Metodika musí bý zpracována písemně a schválena

odpoveánou ósobou příjemce (statutární orgán, popř. jim pověřená osoba). Účetní operace

soůvisející s poskytovanou službou musí být úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v

analytičkém ělenění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce

schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociálních sluŽeb

zeiiéna celkovou ýši nák|adů a výnosů (ýsledek hospodaření) zakalendálřní rok souvisejících

výhradně s kaŽdou Jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené úěetní

"uid.n"" 
schopen vyclenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční

dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Kaźdý Ĺlěetní zápis v účetnictví příjemce musí b;it

podložen pľůkazným űčetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označ,ittak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z

neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby, a na

úěetních záznamęch uvést výši čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby'

11. Součástí závéręč,né zprttvyje finanění vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotacęŻ a

dofinancování sociální služby poskytnuqých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se

rozumí přehled o skuteěných nákladech a výnosech vaahujících se ke sluŽbě, věetně vyčíslení

ľozdílu mezi v,ýnosy a náklady sluŽby a vľatky nevyčeľpaných peněžních prostředků poskytnuých

na službu z neinvesiiění dotace l' neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě

nevyčerpání peněŽních prostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v závěreěné zpĺávé

uvest výsĺ viácených peněŽních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
určené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu

stanôveném pio předloženi ztlvěreć,né zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na 
_ 

účei poskytovatele (vrácené peněžní prostředky musí b>Ą připsány na účet

poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení zttvěreěné zprźxy), a

to následovně:
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. nevyčerpanou ěáSt neinvestiční dotace 1 na úěet č  úěeloqý znak l3 305,

vaľiabilní symbol 5Ż2|089368, specifický symbol 87l6,
o nevyěerpanou ěást neinvestiční dotace Ż na űěet ě. , vaľiabilní

symbol 5Ż21089368, specifický symbol 8716,
. nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet ě. 

variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 87l6.
Současně s vľácením nevyěeľpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu. V případě nevyčerpání peněžních
pľostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v avizu uvést qýši vľácených peněŽních

pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na platy, mzdy ajejich
naqýšení.
Nevyčeľpané penéŹní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zŕízenä obcí, vľáceny na úěet poskýovatele formou bezhotovostního převodu

pľostřednictvím bankovního ričtu zřizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zpľostředkovává
pľostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich ěást posĘrtovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domi. Současně s vľácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních vécí avízo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu. V případě vrácení peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést výši vrácených peněžních pľostředků

připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1 uľčené na plaý, mzdy a jejich navýšení.

D. Text ustanovení odst. l článku X. Zźwěreč,ná ustanovení ve znéní

1. Pľavidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiění dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příruěce, která tvoří přílohu ě' 1 programu. Týo dokumenty jsou pro příjemce zźwazné, včetně
dodatků k pľogramu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kľaje
hffn://www.kr-karlovarskv.c/dotace/Strankv/dotaceKK/orispevkv-socialni/soc prispevky.aspx.

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními prostředky řídit.

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

Článek III.

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

2. Tento dodatek ě. 1 nabýá platnosti podpisem smluvních stľan a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základé zátkona č,' 340ĺ2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ěĘřech stejnopisech, znichżjeden obdrží příjemce a tři poskytovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, znichŹ jeden obdrží příjemce, tři poskýovatel a jeden zÍizovatel.

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv na záklađě zákona ě.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registľu smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e_mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních prostředků (navyšení neinvestiění dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavÍení dodatku ě. l rozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kraje usnesením ě. ZK
Ż8l /09l 19 ze dne 23 . 9 . 2019 .

Přílohy:
l. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskytnuté dotace

ł

Karlovy Vary dne

M

(.(!,a(? ,(, ľł.ąh dne .. !,/(..(0/4

sokolovská 514/99, 363 05 Ęrlovy Vary

Éo: zazłstzs tel.: +
wwtý.g'Jĺ}aiô'oi}j. :!

Ža špfŕivňosü

tostĺ

poskýovatel ľ,

7t7

Podpis:



,1.,,t



Specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

28745175lčo:
GOPALA o.p.s.P li mce:

ĺ. specifikace slużeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.12.2020

124UŽivatelé4,93
Ůvazky

pracovnĺk v
p ĺmé péći

Karlovarsk kÉj

pomoc p i eŠeni
krizov 'ch a

ohroŽujĺcich situaci'
podpora osob

ohÍożen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydlenĺ

a osob bez p ĺst eśl

osoby sociálně
vylouěené bez

determinujĺcĺho Vlivu
zdravotnĺho slavu či

Věku

ambulantni,
terénnĺ

DIuhové a právni
poradenstvĺ

3517864odborné sociálni
poradenstvi

Dalšl speciÍlkacB sluźby v návaznostl na
stanovené pożadavky na zt azenĺ soclálnl

sluźby do 8ltě 8oclálnĺch 8lużeb

Doba truán|
pově enl
od-doMln. hodnota

Dlnénl
NázevMin. hodnota

lněnlNázev

Územnl
p sobnost

soclálnl 8luŽby

up eaněnl cllové
skuplny

Prloritnl oblast
(đle sPRss)

FoŤma
poskytovánĺNáz v soclálnĺ sluŽbylđentl'ikátorDruh soclálnl8lużby

lndikátor 2lndlkátor 1 0édnotka
kapacity)

210 800197 000211 90C1 359 1602038744211 SOC3 609 800

pomoc pŕi ešenĺ
krizov ch a

ohrożujicĺch situaci'
podpora osob

ohÍożen ch chudobou,
dluhy a ztrátou bydleni

a osob bez p ist ešĺ

osoby sociálně
vylouČené bez

deteíminujĺciho Vlivu
zdravotnĺho stavu či

VěkU

ambulantnĺ'
terénni

Dluhové a práVni
poradenstvi3517464odborné sociálnĺ

poradenstvĺ

Donnancovánĺ soclálnĺ službyNelnvestičnl
dotace 23. splátka

(nav śenl
NDí)

2. sPlátka
(40% částl

NDl
schválené

ZKK dne 28.2.
tn{ql

í. Eplátka (60%

čá3tl ND1
schYálené zKK
dne 28. 2. 2019)

Ž toho mln' na
platy, mzdy a

nav Šenl
Celkem

Up esnénl cllové
Bkuplny

Prlorltnl oblast
(dre sPRss)

Foma
poskytovánlNázev soclálnĺ slużbyldentlÍikátorDľuh sociálnl slużby

Nelnve3tičnĺ dotacs 1 (NÍ)1)




