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Evidenční číslo: KK004I2|20I9 / l

DoDATEKč.1'\ĘP ik veřeinopľávni smlouvě o poskýnutí dotace z rozpoćtll Karlovarského kraje na zajištění sociálních.t \č _Ę služeb v roce 2019ot'ô
I$ľlovarský kľaj
Sídlo: Zéxodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČo: 70891168
DIČ: CZ7089ll68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel"

'Í-

Y

a

KOTEC o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

IČo:
Pľávní forma:
Registľace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
(dále jen 

',příjemce")

Nádražní náměstí Ż9918,353 01 Mariánské Lázně
z3ivjra
Ż6648415
obecně pľospěšná společnost
Krajský soud v P|zni, O 279
Mgr. Markéta Blažek Černá, ředitelka

(společně jako,,smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. l kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Kaľlovaľského
kľaje na zajištění sociálních služeb Vroce 2019 ze dne 28' 3.Ż0|9, ev. ě. KK004|Żl20l9 (dále jen
,'dodatek ě. 1")'

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace a její úěel, doba, v níŹmźł b;ýt dosaŽeno úěelu ve
znění:

1. Příjemci Se vroce 2019 poskýují na zajištění služeb peněŽní pľostředky, kteľé jsou souěástí
vyrovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výši: 12 l00 000'00 Kč (slovy:
dvanáct milionů jedno sto tisíc korun česĘch),

o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen,,neinvestiční dotace 2")ve výši: 900 400,00 Kě (slovy: devět set
tisíc ěýři sta korun ěeských).

Neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zźiohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní specifikace sluŽeb a rozpis qýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znéní
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1. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuý ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu č  na bankovní účet uvedený v záh|avi
smlouvy, pod účeloým znakem l3 305, variabilní symbol 52Ż1089368, specifický symbol 6027,
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskýnuté poskytovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ľozpočtu na ľok 20|9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,

'.. 2. splátka ve výši 40 % poskýnuté neinvestiční dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoly 3l3 _
MPSV státního rozpočtu na ľok Ż0l9 na bankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné výše dotace poskýnuté poskytovateli Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") v souladu s ustanovením $ lOla zákona o sociáIních službách na zétkladě
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit ýši a termíny uýplaty neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliých spĺátek neinvestiční dotace l,v nźxaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskýovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání
poskýnutí neinvestiční dotace 1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21

kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu zilětu ě.
na bankovní ričet uvedený v ztthl'aví smlouvy, variabilní symbol 5ŻŻ1089368,

specifický symbol 6027.

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 zÍizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovate|e' Zŕizovatel poukáže penětní prostředky na ričet příjemce bez zbyteč,ného odkladu.

c. Text ustanovení odst. 6,7, 7l, 16, 17 článku YI' Ztkladní povinnosti příjemce ve znění;

ó. Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč,.563/l991 Sb.'oúěetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o účetnictví tento ztlkon
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 úěetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pro více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve vyši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí b1it příjemce schopen doložit.
Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou přijemce (statutární
orgán' popř. jím pověřená osoba). Učetní operace související s poskytovanou sluŽbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analyickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích' zakázkách apod.) tak' aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly
hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý účetní zápis v ričetnictví
příjemce musí bý podloŽen průkazným účetním ztnnamem.
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaéit tak' aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na űčetních záznamech uvést ýši čeľpaných
peněŽních pľostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2.

11. Souěástí záxěręéné zprávy je finanční vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných
nákladech a qýnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyěíslení rozdílu mezi výnosy a náklady

, sluŽby a vratky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskýnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace
l a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyěerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v teľmínu
stanoveném pľo předloženi závěrećné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele (vrácené peněžní prostředky musí byt připsány na úěet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení zźtvěreéné zpráxy), a
to následovně:

. nevyčeľpanou část neinvestiční dotace l na účet č  úěeloqý znak 13 305,
variabilní symbol 52Ż1089368, specifický symbol 6027,

. nevyčeľpanou ěást neinvestiění dotace Ż na űč,et č) , vaľiabilní
symbol 5ŻŻ1089368' specifický symbol 6027.

Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze ě. 4a progľamu.
Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovate|e uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele'

17. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ěi jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy, jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti

. dozví. Souěasně s vľácením peněŽních prostředků zašle přijemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č' 4a programu.

D. Text ustanovení odst. l ě|ánku X. Závěreč,ná ustanovení ve znent:

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiční dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příruěce, která tvoří přílohu č. l
programu. Týo dokumenĘ jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k pľogľamu nebo
aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kľaje hĺp://www.kr-
karlovarskv .czJdotacelStrankv/dotaceKlíorisoevkv-socialni/soc orisoevkv.asox. Příjemce
pľohlašuje, že se seznámil s programem a příľuěkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněŽními pľostředky řídit.

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

článek II.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst' l ělánku III. Výše dotace a její účel, doba, v níŹmá bý dosaženo úěelu ve
znění:

1. Příjemci Se Vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky, které jsou součástí
vyrovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiění dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l0la zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 1") ve výśi: 1Ż531 90b,o0 Kě (slovy:
dvanáct milionů pět set třicet jedna tisíc devět set korun ěesk;ých), z této částĘ činí navýšeíí
neinvestiění dotace l:43l 9OO,00 Kč (slovy: čýři sta třióet jedna tisíc dávět set korun
českých), naýšení neinvestiění dotace l je uľčeno na plaĘ, mzdy ajejich nav,ýšení (bez
ohledu na právní formu organizace a druh sociální sluŹby; a' dáie na dofinancování
chybějících pľostředků na zvláštní příplatky za směnnost v oapovĺaajících druzích sociálních
služeb (dále jen ,,Pl&Ú, mzdy a jejich naýšení,.),

o účelově určená neinvestiční dotace'zrozpočtu poskytovatele dle ustanovení $ l05'zákona o
sociálních službách (dále jen 

',neinvestiění dotace 2") ve výši: 900 400,00 Kč (slovy: devět set
tisíc čýři sta korun česĘch),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 105 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve vyši 236 40:0,OO Kč (slovy:
dvě stě třicet šest tisíc čýři sta koľun českých).

Neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby (společně dále také
jako..dotace") jsou poskytovány formou zálohy s povinností následného vyúěiování. Konkrétní
specifikace sluŽeb a rozpis výše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny u prílor" č. l dodatku ě.
1.

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

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l budou přijemci poskýnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu ě. na bańkovňĺ ĺeět uvedený i záhlaví
smlouvy (v záthlau-i dodatku č. 1), pod úěeloqým znakem 13 305' variabilní symbol sžzloggzes,
specifický symbol 60Ż7, a to v souladu s případnými regu|ačními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o l. splátka ve výši 60 %o č,źsti neinvestiční dotace l schváIené usnesením Zastupitelstva

Karlovaľského kľaje č,' ZK 17/0Ż/19 ze dne 28. 2. ŻOlg bude uvolněna po připsání splátky
dotace poskýnuté posĘrtovateli z kapitoly 313 _ MPSV státního ,o'podtu na rok Ż0l9 na
bankovní ričet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,o Ż. splttka ve \.ýši 40 oÁ části neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kľaje č,. ZK 17/0Ż/19 ze dne 28. 2.2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoý 313 - MPSV
Státního rozpočtu na ľok 2019 na bankovní účet poskytovatelé'

o 3. splátka ve qýši navýšení neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavŕení dodatku č. l.

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné v'ýše 

{otace poskytnuté poskytovateli Ministerstvem práce ä iociálních uc"ĺ ćn iJáĹjen ,,dotace MPSV*) vsouladu s ustanovením $ l0la zákona o sociálních službách na základě
rozhodnutí o poskynutí dotace z kapitoly 3 l3 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 nabankovní
účet poskytovatelę. Poskýovatel si vyhľazuje právo změnit výši ; termíny výplaý neinvestiční
dotace 1, příp. procentní poměľ jednotliých splátek neinvestičňí dotace l, í náiarnosti na změnu
výše a termínů qýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemž bude pŕíjemce^písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytov atel domí o si<uřečnostách, kteľé objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotace l příjemci qýše sjednaným způsobem.

2. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiění dotace 2 budou přijemci poskytnuĘ jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezňotovo'tnĺl'-o préuäau z ilětu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilńí symbol 5221089368,
specifický symbol 6027.

3' Peněžní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou přijemci poskýnuty jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavÍení dodatku ě. l, a to fôrmou bézńotovośtníhá převodu z účtu č.
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na bankovní účet uvedený vzźthlaví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l),
variabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 6027.

4. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální
sluŽby budou příjemci, kteým je příspěvková organizace zŕízená obcí' uvolněny v souladu s

ustanoveními odst' 7,Ż a3 tohoto ělánku na účet zŕizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele. Zŕizovatel poukáže penéŹní pľostředky

na úěet příjemce bez zbyteéného odkladu.

C' Textustanoveníodst.6,7,7l,|6,17 článkuYI.Zák|adnípovinnostipříjemcevezněnÍ

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem ě. 563/199l Sb., o účetnictví , ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. Ż zttkona o účetnictví tento zźlkon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími

; souvisejícími platnými a úěinnými právními predpisy. Příjemce je povinen véstv účetnictví stavy
a pohyby majetku ajiných aktiv,závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů avýnosů pľůkazně'
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělęnou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např' dle
zakázkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související s
poskytnutou neinvestiční dotací l, neinvestiění dotací Ż a dofinancováním sociální služby.
Nepřímé náklady společné pro více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které
musí bý příjemce schopen doložit' Metodika musí bý zpracována písemně a schválena
odpověánou ósobou příjômce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba)' Účetní opeľace
související s poskytovanou sluŽbou musí b;ýt riětovány 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 vyši nákladů a ýnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhľadně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveřl, aby byl na základé odděleně vedené účetní
evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly hrazeny z neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby. Każdý úěetní zápis v účetnictví příjemce musí bý
podložen pľůkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, źe se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby, a na

účetních záznamech uvést výši čerpaných peněŽních pľostředků z neinvestiění dotace 1 nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí zźtvěĺećné zpľávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1, neinvestiění dotace 2 a
dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se

rozumí přehled o skutečných nákladech a ýnosech váahujících se ke službě' včetně vyčíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyěerpaných peněžních pľostředků poskytnuých
na službu z neinvestiění dotacę 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby. V případě

nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v závěrečné zprźĺě
uvést výši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace l
určené na platy, mzdy a jejich navýšení.

16. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pľo předloženi závěreéné zprávy odboru.sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněŽní prostředky musí bý připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložení závěrečné zprávy), a

to následovně:
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. nevyčeľpanou čáSt neinvestiční dotace l na účet č  účelov'ý znak 13 305,
vaľiabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol 6027,

o nevyčeľpanou ěást neinvestiční dotace Ż na účet č , variabi|ní
symbol 52Ż1089368, specifi cký symbol 6027,

. nevyčerpanou část dofinancování sociální sluŽby na účet č ,
vaľiabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 6027.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněŽních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na foľmuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě nevyčerpání peněžních
prostředků z neinvęstiční dotace l je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených'peněžních
prostředků připadající na ěást poskýnuté neinvestiění dotace 1 uľčené na plaĘ, mzdy ajejich
naýšení.
Nevyěeľpané penéżní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zřízená obcí, vľáceny na úěet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního úětu zÍizovatele uvedeného v záh|aví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věci avízo na
formuláři uvedeném v pÍiloze č. 4a pľogramu. V případě vrácení peněŽních prostředků
z neinvestiční dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést ýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace 1 určené na plaĘ, mzdy a jejich naaýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X' Závěreč,ná ustanovení ve znění:

1. Pľavidla a podmínky pľo poskytnutí' čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální sluŽby jsou dále stanoveny V pľogľamu a v
příruěce, která woří přílohu č. 1 programu. Týo dokumený jsou pľo příjemce zttvazné, včetně
dodatků k programu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kľaje
http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-soc ialn i/soc-prispevky.aspš.
Příjemce pľohlašuje' že se seznámil s programem a příľuěkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněžními prostředky řídit.

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

článek III.

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

Ż. Tento dodatek č. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v ľegistru smluv na základě zźlkona ě' 340ĺ2015 Sb.' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čýřech stejnopisech, znichż jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zÍízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech , z nichŹ jeden obdľŽí příjemce, tři poskytovatel a jeden zŕizovate|.

3. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. l v registľu smluv na základě zákona č.
340120115 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede poskytovatel,
oznámení o uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v zźlhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněŽních pľostředků (navýšení neinvestiční dotace l, dofinancování sociální
sluŽby) a uzavÍenÍ dodatku ě. l ľozhodlo Zastupitetstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK
28l/09/l9 ze dne 23'9.Ż0l9.

Přílohy:
l ' Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne .4ą.ĺ0' aa ( ľt45 dne '4Q-.4o4
M s

poskýovatel prłemce

K()TEC o.p.s
Nádražnínáměstĺ 299/8
353 01 Mariánské Lázně

lČo zooąsąrs
E

Ża

7/7
Podpis:............
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speciÍikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

26'B4aĄ15Ěo:
KOTEC o.p.s.P ĺlomcé:

1. speciÍikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -
31.'12.2020

143UžiVatslé1,82
Úvazky

pracovnik v
p lmé péěi

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujĺcĺho vlivu
zdräVotnĺho stavu ći

věku

ambulantnĺK-centrum Cheb7105759kontaktni centra

'1.1.2019 -
31.'t2.2020

105Użivatelé't,1
Úvazky

pracovnikťr v
p ímé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujĺcího vlivu
zdravotniho stavu či

vékU

ambulantnĺK-centrum Sokolov3832437kontäktnĺ centra

1''ĺ.2019 -
31.12.2020

374L]źiVatelé7,19
Úvazky

pracovnikŮ v
p ĺmé péći

KarlovaÍsk kEj

osoby sociálně
Vyloučené bez

detsÍminujicĺho vIiVu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantní'
terénní

Klub Reĺax' Klub R fresh,
Klub Michal a Mobihi klub

v auté
42077Ą4

nĺzkoprahoVá za ĺzenĺ pro
děti a mládeż

1.1.2019 -

31.122020
daUŽivatelé8,21

Úvazky
pracovnĺkl:i v
p ĺmé péěi

Karlovarsk kraj

osoby sociálné
vylouěené boz

detsÍminujĺciho vlivu
zdíavotnĺho stavu či

věku

ambulantnĺ.
terénnĺ

Centrum podpory rodiny
M' Lázné' Aš, sokolov a

Cheb
1312U9sociálně aktivizačnĺ sluŽby

pro rodiny s dětml

1.1.2019 -
3'1j22020145|.Jźivat lé4,02

Uvazky
pracovnĺk v
p ímé pééi

Kaílovarsk kÉj

osoby sociálné
vylouěené bez

detgrminujíciho VliVu
zdÍavotnĺho stavu či

Věku

terénnĺ
Terénnĺ programy

Sokolovsko
3752319terénní programy

1.1.2019 -
3't.12.2020

197UŽivatelé4,31
Úvazky

pracovnĺk v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vylouěené b62

d teÍminujĺcĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

terénní
Terénni programy

Chebsko
3830970terénni programy

Dalśl 3pecmkace 8lużby v nłvaznostl na
gtanovené pożadavky ne za rzenĺ 3oclálnl

slużby do sltě soclálnĺch 3lužob

Dobe truánĺ
pově enl
od-doMln. nodnota

Dlněnĺ
NázevMm. noonota

hl tnlNázev

Územnl
p sobnGt

toclálnl 3luźby

Up e8nénl cllovr
Bkuplny

PrloÍitnl oblast
(dle SPRss)

Forma
poskytovánlNáŹev 8ocláhĺ slużbyldentlflkátorDruh soclálnl slużby

lndlkáto] 2
lndlkĹtor í (lednotkr

kapacłtyl

Do'lnancovánl soclálnĺ 3luŽbyNelnve8tĺěnĺ
dotace 2

í.8plátka (60%
čágtl NDí

EchYálené zKK
dno 28. 2. 20í9l

I z.8pEfl(a 
I

| 
(40%já8tl 

I

l scnvĺenł l
lzxx one zs. z. II tnnor I

3. sPlátkr
(nrv śenl

NDí)

z toho mln. na
pl.ty, mzdy r

nlv Senl
celkém

Up śsněnĺ cllové
skuplny

Pľ1orltnl obla8t
(dle SPRSS)

Forma
poskytovánlNázev soclálnl slużbylđéntlÍlkátoŕDÍuh 3oclálnl 8lužby

Nelnvéstlčnl dot ce í (NDí)



80 000c285 76042464C7't4 400

osoby sociálné
vyloučené bez

deteminujlcĺho vlivu
zdravotního stavu či

véku

ambUlantníK-centrum Cheb7105759kontaktnĺ entra

56 70054 000204166 6402499 014200430 80C

osoby socĺálně
Vy|oučené bez

dot6Íminujicĺho vlivu
zdravohĺho stavu ěi

véku

ambulantnĺK_entÍum sokolov3832437kontaktnĺ centra

53 30C204 400103 1001 397 20C2 095 800í03 10c3 596 100

osoby sociálné
vyloučené béz

deteminujlcĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu ći

věkU

ambulantnl
terénní

Klub Relax, Klub Refresh,
Klub lvlichal a Mobilnĺ klub

v autě
4207744nĺzkopfahová za ĺzení pro

děti a mIádeŽ

66 40027530C149 000I 3542442 037 360149 0003 544 600

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ći

věku

ambulantnl,
teÍánnĺ

Centrum podpory rodiny
lV. Lázné, Aš' sokolov a

Cheb
1312049socjálně aktivizalni slużby

pro Íodiny s dětmi

35 00069 90070 00c4442001 266 30C70 0002 180 500

osoby sociálné
vylouěené bez

dsterminujicího vlivu
zdravotního stavu či

Věku

terénni
Terénní pro9ramy

Sokolovsko
37523'19terénni programy

25 000216 80095 600787 960't 't81 94095 6002 065 50C

osoby sociálně
vylouěené bez

dsterminujlcĺho vlivu
zdravotního stavu li

věku

terénni
Terénnĺ programy

Chebsko3830970terénní programy

KAR LOVA Fi:
Krals
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