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k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních
služeb v roce 2019
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Evidenčníěíslo: KK004l0l20|9
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ö Karlovarský kraj
8 Síd|o:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
70891168

CZ7089ll68
Mgľ. Petr Kubis' náměstek hejtmanky

]

(dále jen,,posĘrtovatel")

a

Chráněné bydlení Sokolov' z.
Sídlo:
datová schránkďe-mail

lČo:

s.

Slavíěkova 1696,346 01 Sokolov

:

Pľávní foľma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

65528794
spolek

Krajský soud v P|zni,LŻ166
Mgr. Pavl ín a T aran, předsedkyně

Císlo úětu:

(dále jen ,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany")

uzavírajítento dodatek č. l kveřejnopľávní sm|ouvě o poskytnutí dotace zrozpočtu Kaľlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb v ľoce Ż019 ze dne 4' 4. 2019, ev. ě. KK00410l20l9 (dále jen
,,dodatek č' l").

článek I.

Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst.
znění:

1.

Příjemci se Vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžníprostředky, které jsou součástí

l článku III. Výše dotace a její účel,doba, v níżmá

byt dosaženo ričelu ve

vyrovnávací platby:

o

účelověurěená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace l") ve ýši:2 955 200,00 Kč (slovy: dva
miliony devět set padesát pět tisíc dvě stě korun českých),
o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětls poskytovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestičnídotace 2") ve ýši: 120 000,00 Kč (slovy: jedno sto
dvacet tisíc koľun českých)'
Neinvestičnídotace 1 a neinvestiční dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskýovány
formou zźilohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace služeb a rozpis výše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. 1 smlouvy.

B.

Text ustanovení ělánku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění

U7

1.

Peněžníprostředky ve výši neinvestiění dotace l budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
na bankovní úěet uvedený v záh|aví
formou bezhotovostního převodu z úětu č
smlouvy, pod účeloqýmznakem 13 305, vaľiabilní symbol 5222089368, specifický symbol 60l7,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:
o l. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 - MPSV Státního ľozpoětu na rok Ż0l9 na
bankovní účetposkytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,
o Ż. splátka ve výši 40 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotacę poskytnuté poskýovateli zkapitoly 313 _
MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní účetposkytovatele.
odeslání neinvestiční dotace 1 ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních vccĺ ČR (dĺle
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovęním $ 10la zákona o sociálních sluŽbách nazákladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace zkapitoly 313 _ MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účetposkýovatele. Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit qýši a termíny výplaĘ neinvestiční
dotace 1, příp. pľocentní poměr jednotliqých splátek neinvestičnídotace 7,v návaznostina změnu
výše a termínůýplat či procentního poměru jednotliých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skuteěnostech, kteľéobjektivně brání
poskytnutí neinvestiění dotacel příjemci výše sjednaným způsobem.
I

2.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu zilćtu č
na bankovní účetuvedený v záh|avi smlouvy, variabilní symbol 5ŻŻŻ089368,
specifický symbol 60l7.

3.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková oľganizace zÍízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. l a 2 tohoto ělánku
na úěet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím svého ľozpočtuvztah příjemce k ľozpočtu
poskýovate|e' Zŕizovatęl poukáže peněŽní pľostředky na účetpříjemce bez zbyteć,ného odkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7,11,16,17 článku Y|.Ztkladní povinnostipříjemce ve zněni:

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonem é. 563/1991 Sb., o účetnictví'veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy' Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zátkona o účetnictvítento zźtkon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnicwía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, zźxazkůvčetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů a

výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činnostípříjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění)' Povinnost odděleného úětováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky souvisejícíse službou, nikoli pouze na jednotlivé položky souvisejícís
poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvestičnídotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahrnují ve ýši odpovídajícípodílu

stanovenému podle pľokazatelného kritéria (metodiky), kteľémusí b1it příjemce schopen doložit.
Metodika musí být zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Učetníoperace souvisejícís poskytovanou sluŽbou musí b1it
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém ělenění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázktrch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních

hospodářských činnostíči jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a qýnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejících výhľadně s každou jednotlivou službou a
zároveťl, aby byl nazákladě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. KaŹdý úěetnízápis v účetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným úěetním záznamem.

z/7

7.

Příjemce je povinen úěetnízáznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetníchzáznamech uvést qýši čerpaných
peněžníchprostředků z neinvestičnídotace l nebo z neinvestičnídotace 2.

je finančnívypořádání neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištěnísluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných

11. Součástízávéreěné zprávy

nákladech a ýnosech vaahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyčísleníľozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vľatky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiění dotace
l a neinvestiční dotace 2.

z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložęnízávéľeéné
zprétvy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky

převodu na účetposkytovatele (vrácené peněžníprostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěľeěné zprtwy), a
to následovně:
. nęvyčeľpanou ěást neinvestiční dotace l na účętč
vaľiabilní symbol 52220893 68, specifi cký symbol 60 1 7'

' úěelovy znak l3 305,

.

nevyčerpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űěęt ě.
, variabilní
symbol 522Ż089368, specifický symbol 60 l 7.
Souěasně s vľácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avizo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.
Nevyčerpanépeněžníprostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
oľganizace zŕízenáobcí, vráceny na účetposkytovatele formou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtuzÍizovate|e uvedeného v zźlhlavísmlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.
17. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky ěi jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI' odst. l6 smlouvy' jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněŽní
prostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
foľmuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pľavidla a podmínky pro poskytnutí' čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestičnídotace 1
a neinvestičnídotace 2 jsou dále stanoveny V programu a v příľuěce, která tvoří přílohu č. 1
programu. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kľkarlovarsky'c/dotace/Strank.v/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými

1

ělánku X. Závěreč,ná ustanovení ve znění;

peněžními prostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Clánek tr.
Do smlouvy se vkládá

A.
1.

Text ustanovení odst.
znění:

l

ělánku III. Výše dotace ajejí úěel, doba, v nížmábý dosaženo účeluve

Příjemci Se vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní pľostředky, které jsou souěástí

vyrovnávací platby:

3t7

o

účelověuľčená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace l") ve výši: 3 029 900,00 Kě (slovy: tři
miliony dvacet devět tisíc devět set koľun českých), z této částky činínaýšeníneinvestiční
dotace 1:74'700,00 Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých), naýšení
neinvestiční dotace l je uľčenona plaý, mzdy ajejich navýšení(bez ohledu na pľávní formu
organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní
příplatky za směnnost v odpovídajícíchdruzích sociálních sluŽeb (dále jen ,,PlätY, mzdy a
jejich navýšení"),
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení' $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestičnídotace 2") ve ýši: l20 000,00 Kě (slovy: jedno sto
dvacet tisíc koľun ěeských),
o účelověurěená neinvestiění dotace zrozpoćtu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve výši 0,00 Kč (slovy: nula
korun ěeských).
Neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace Ż a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako ,,dotace").jsou poskytovány formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétní
specifikace sluŽeb a rozpis ýše dotace najednotlivé sluŽby jsou uvedeny v pŕílozeě. l dodatku č.

l.

B'

Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění

1.

PeněŽní pľostředky ve výši neinvestičnídotace 1 budou přijemci poskýnuý ve třech splátkách
na bankovní účetuvedený v zźthlavi
formou bezhotovostního převodu z účtuč,
smlouvy (v záhlaví dodatku č. 1), pod účeloqýmznakem l3 305, vaľiabilní symbol 522Ż089368,
specifický symbol 6017, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:

e

1. splátka ve výši 60 o/o ěásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovaľskéhokľaje ě. ZK 1'ĺl02/l9 ze dne Ż8' Ż. Ż019 bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 3l3 - MPSV Státního rozpočtu na rok 20|9 na

bankovní riěet posĘrtovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,
splátka ve výši 40 %o ć,ásti neinvestičnídotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Kaľlovaľskéhokraje č,. ZK l7/02l19 ze dne 28. 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskytnuté poskýovateli z kapitoly 3l3 - MPSV
státního rozpoětu na ľok 20|9 na bankovní účetposkýovatele,
o 3. splátka ve qýši navýšeníneinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavÍení dodatku č. l.
odeslání neinvestiění dotace 1 ve rnýši uvedené v článku III. smlouvy je vázźno na skutečnost
přijetí plné vyše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních vccí ČR (dále
jen,,dotace MPSV*) vsouladu sustanovením $ lOla zźlkona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 - MPSV Státního rozpoětu na rok 2019 na bankovní
účetposkýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje pľávo změnit qýši a termíny výplaty neinvestiční
dotace l, příp. pľocentní poměľ jednotliqých splátek neinvestičnídotace l,v návaznostina změnu
výše a termínů ýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemŽ bude příjemce písemně informován do 15
pľacovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech' kteľéobjektivně brání
poskýnutí neinvestičnídotace1 příjemci výše sjednaným způsobem.

o 2'

2.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtuč
na bankovní účetuvedený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 52ŻŻ089368,

specifický symbol6017.

3.

Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskytnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l, ato formou bezhotovostního převodu zúčtuč.

4t7

na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy
vaľiabilní symbol 52220893 68, specifický symbol 60 1 7.

(v

záh|aví dodatku

ě. l),

4.

l, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
je
příjemci'
kteým
příspěvková
organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s
sluŽby budou
ustanoveními odst. 7,Ż a3 tohoto článku na účetzÍizovate|e, kteý zpľostředkuje pľostřednictvím
svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovate|e. Zŕizovatel poukáže peněŽní prostředky
na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu.

C.

Text ustanovení odst. 6,7, 7l, l6, 17 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění

6.

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonemč,. 563/1991 Sb., o úěetnictví,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o űčetnictví") a dalšímisouvisejícími platnými a účinnými

PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace

pľávními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle

$l

odst.

Ż zźtkona o

úěetnictvítento zákon

nevŹahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o úěetnictvía dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými právními předpisy' Příjemce je povinen véstv účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně'
s prokazatelnou vazbou ke konkľétníslužbě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami ěi ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového ěi analytického členění).Povinnost odděleného účtováníse vztahuje na veškeré

jednotlivé položky souvisejícíse sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky souvisejícís
poskýnutou neinvestiění dotací 1' neinvestiění dotací 2 a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společnépľo více hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby
zahrnují ve výši odpovídajícípodílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které
musí bý příjemce schopen doloŽit. Metodika musí b1it zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba)' Úĺetní operace
související s poskytovanou sluŽbou musí bý účtoványoddělęně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce
schopen prokénat odděleně od ostatních hospodářských činnostíči jiných sociálních služeb
zejména celkovou ýši nákladů a qýnosů (vysledek hospodaření) zaka|endářní rok souvisejících
výhradně s každou jednotlivou službou a zároveťl, aby byl na základé odděleně vedené ričetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľébyly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. Katdý účetnízápis v účetnictvípříjemce musí bý
podložen průkazným účetnímzáznamem.

7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestičnídotacę 1 nebo z neinvestičnídotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na
účetníchzáznamech uvést výši ěerpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

l, neinvestičnídotace Ż a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančnímvypořádáním se
rozumí přehled o skutečných nákladech a qýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení
ľozdílumezi qýnosy a náklady služby a vratky nevyčerpaných peněžníchprostředků poskytnuých
na službu z neinvestičnídotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněžních pľostředků z neinvestiění dotace l je příjemce povinen v závěreč,né zprávé
uvést ýši vrácených peněžních pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace 1
určenéna platy, mzdy a jejich naýšení.

11. Součástí závěreč,né zprávy je finančnívypořádání neinvestiční dotace

z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předložení závéreěné zprźxy odboru.sociálních věcí formou bezhotovostního

16. Nevyěerpané peněžní prostředky

převodu na účetposkýovatele (vľácené peněŽní prostředky musí b;it připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečnézprávy), a
to následovně:

s17

.

nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace l na úěet ě.
úěelovy znak 13 305,
vaľiabilnísymbol 5ŻŻŻ089368, specifický symbol 60l7,
. nevyěerpanou část neinvestiční dotace Ż na űč,et č,.
, variabilní
symbol 522Ż089368, specifický symbol 60 1 7,
. nevyěeľpanou část dofinancování sociální služby na účetě.
,
vaľiabilnísymbol 52220893 68' specifi cký symbol 60 1 7.
Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pŕíloze č' 4a pľogramu. V případě nevyěerpání peněŽních
pľostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést qýši vrácených peněžních
prostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiční dotace 1 uľčenéna platy, mzdy ajejich
naqýšení.

Nevyčerpanépeněžnípľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí' vráceny na účetposkyovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtuzŕizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah přijemce k ľozpoětu poskýovatele.
17. Přijemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředky či jejich ěást posĘrtovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněŽní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pľacovních dnri ode dne, kdy se přijemce o této skutečnosti
domí. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věci avízo na

formuláři uvedeném v pŕíloze č. 4a progľamu. V případě vrácení peněžníchpľostředků
je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních pľostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčenéna platy, mzdy ajejich naýšení.
z neinvestiění dotace 1

D.

Text ustanovení odst.

1.

Pravidla a podmínky pro poskynutí, čerpání,kontrolu a finančnívypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příručce,kteľá tvoří přílohu ě. l progľamu. Tyto dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizací příľučky'a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
.kr-kar
czl
ialni/soc
Přijemce pľohlašuje, Źe se seznámil s programem a příručkoua bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžnímiprostředky řídit.

E.

Příloha č. l Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

l

ělánku X. Závéreěná ustanovení ve znéní:

článeIĺIII.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zűstttvají v platnosti.

2.

Tento dodatek č. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zák|adě zákona č,' 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zźlkon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech,znichżjeden obdržípříjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková oľganizace zÍízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě' l v registru smluv na základě zákona ć,.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů, provede poskýovatel,

oznámení o uveřejnění v ľegistľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví sm|ouvy.

6t7

4. o

poskýnutí peněŽních prostředků (naýšeníneinvestiění dotace

l,

dofinancování sociální

sluŽby) a uzavření dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelswo Karlovarského kraje usnesením é. ZK
281 /091 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:

l.

Specifikace sluŽeb a rozpis posĘrtnuté dotace

Karlovy Vary dne /,/ą.,/0.

0aí?

"/or-o

M

ľoĺ/

dne

/.

/a .!a

/?

:',"'ffiÍ |';,''ł;^:rł'i^ł:łł|o.ĺ,
í'l {juiĺoí
e-nał,

:,

;ŕĺj:^#öťĹ'"Ťiá;l;l;ľ''"""

posĘrtovatel

,

Za správnosE

PodPis:

7/7

c

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
chráněné bvdlenĺ sokolov' z' s.
65528794

ItO:

1. specifikace sluŽeb

Druh 3ociálnĺ 8lużby

chráněné bydleni

ldentlfikátoÍ

7720794

Název 3oclálnĺ 3lužby

chráněné bydlenĺ
Sokolov, z. s.

Foŕma
poskytovánĺ

pobytoVá

Prlorltnl oblast
(dre

sPRss)

osoby se zdravotnim
postiżenim a

chronick m

Up esněnl cĺlové

skuplny

osoby s mentálnĺm
postiżenim

Územnl

lndlkátoÍ

í

p sobnost

8oclálnl sluźby

Karlovarsk kraj

(lednotka

Dobr truánl
pověÍenl

lndikátor 2

kap.clty)

Min. hodnota

Náz v

Mln. hodnota
Dlněnl

Název

L żka

20

oblożnost

od-do

Dalśl 8peclflkace slużby v náv.znoatl na
stanovené pożađavkyna za azenl soclĺlnl
slużby do 8ltě 3oclálnlch slużeb

Dlněnĺ

65,00%

1.1.20'.19 -

31j22020

onemocněnim

2. Rozpis poskytnuté dotace
Nelnvcstlčnĺ dotacg 1 (N0í}

Druh soclálnlslużby

chráněné bydlenĺ

ldentmkátoÍ

,7720798

Název goclálnl slużby

chráněné bydlenĺ
Sokolov, z. s.

Foma
poskytovánĺ

pobytová

P lorltnl oblast
(dle

SPRss)

osoby se zdravotnim
postiżenĺm a

chronick m

up esněnl cllové
skuplny

osoby s mentálnĺm
postiŽenĺm

toho mln. na
platy, mzdy a

z

Celkem

3 029 900

nav tenl

74700

í. 8plátka

(600ŕ

částl Noí
8chválené zKK
dně 28. 2. 20t9)

1 773 124

2.3plátlo
částl
NDt

('ĺ00/6

schválené
28,2.

ZKKdn

3. splátkr
(nav šenl
NDí)

Nelnv3gtlčnĺ
dotace 2

Donnancovánl roclálnl 3lużby

to{01

1 182

080

74700

'120

000

onemocněnim

I

ľ,'''-.l

+.

