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Evidenční číslo: KK004l3 /2019/ l
DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpoćtu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních
služeb v ľoce 2019

Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7089l168
Zastoupený: Mgľ' Petr Kubis, náměstek hejtmanky 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel")

a

KSK centrum o.p.s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail :

IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,'příjemce")

Sedlec 125,360 'l0 Kaľlovy Vary
eeu5csi
708008 I 2
obecně prospěšná společnost
Kľajský soud v Plzn|o 292
Milan Kováč, ředitel

(spoleěně jako,,smluvní strany")

uzavíraji tento dodatek ě. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace z ľozpočtu Karlovarského
kraje na zajištění sociálních služeb vroce 20|9 ze dne 2' 4.Ż019, ev. č. KK004l3/20l9 (dále jen
,,dodatek č. l").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l článku III. Výše dotace ajejí účel, doba, v níŽmá bý dosaženo účelu ve
znéní:

1. Příjemci se v rocę 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněžní prostředky, kteľé jsou součástí
vyľovnávací platby:
o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o

sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace l") ve výši: 8 748 l00,00 Kě (slovy: osm
milionů sedm set čtyřicet osm tisíc jedno sto koľun českých),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2")ve výši: 30 000,00 Kč (slovy: třicet tisíc
korun českých).

Neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále také jako,,dotace") jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Kgnkrétní specifikace služeb a ľozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v pŕíloze č. l smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob poskýnutí dotace ve znění
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I PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č,. na bankovní účet uvedený v zźhlaví
smlouvy' pod účelov'ým znakem l3 305, variabilní symbol 5221089368. specifický symbol 7160,
a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
o l' splátka ve výši 60 % poskytnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna po připsání splátky

dotace poskytnuté poskytovateli z kapitoly 313 _ MPSV Státního rozpočtu na rok Ż0l9 na
bankovní účet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy,

' 2. splátka ve výši 40 % poskýnuté neinvestiění dotace l bude uvolněna nejpozději
do 30 kalendářních dnů od'připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli zkapitoý 3l3 _
MPSV státního ľozpočtu na ľok 20|9 na bankovní účet poskýovate|e.

odeslání neinvestiční dotace 1 ve vyši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné 'ĺ'ýše dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČR (dále
jen,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních službách nazákladé
rozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpoětu na rok Ż0l9 nabankovní
úěet poskytovatele. Poskýovatel si vyhrazuje pľávo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční
dotace l, příp. pľocentní poměľ jednotliých splátek neinvestiění dotace 1,v nivaziosti na změnu
výše a teľmínů qýplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskyovateli
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR, o čemź bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel domí o skutečnostech' kteľé objektivně bľání
poskytnutí neinvestiční dotace1 přijemci ýše sjednaným způsobem.

Peněžní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuty jednorázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního přôvodu zűćtu č.

na bankovní účet uvedený v zt-ŕrlaví smlouvy, variabilní symbol 5221089368,
specifický symbol7160.

2.

3. PeněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst' i a z tohoto eiĺnŘu
na účet zÍizovatele, kteý zprostředkuje prostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpoětu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžní prostředky na úěet přijemce bez zbyteč,ného odklału.

c. Text ustanovení odst. 6,7, l7, 16, 17 článku YI. Zźtkladní povinnosti příjemce ve znéní:

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonemč,. 563ll991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a úěinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst. 2 zákona o úěetnictví tento ,áko,
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictví 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 pľůkazn!,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sluŽbě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami či ostatních činností příjemce (např' dle
zakázkového či analýického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiění dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné prđ více
hospodářských činností příjemce se do nákladů služby zahmují ve ýši odpovídajíci podílu
stanovenému podle pľokazatelného kritéľia (metodiky), které musí bý přijemce schopen doložit.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souviséjící s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém ělenění' ve zvláštních účetníóh
střediscích, zakázktrch apod.) tak, aby byl přijemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností či jiných sociálních sluŽeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících v,ýhradně s každou jednotlivou sluŽ-bou a
zároveň, aby byl nazákladě odděleně vedené úěetní evidence schopen vyčleńit náklady' které byly
hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace Ż. Každý účetní zápis v účetniópí
příjemce musí byt podloŽen průkazným účetním záznamem.
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7. Příjemce je povinen účetní záznamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace l nebo z neinvestiční dotace Ż, a na úěetních záznamech uvést qýši čerpaných
peněŽních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Součásti závéręěné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1 a neinvestiění dotace 2
poskytnuých na zajištění sluŽby' Finaněním vypořádáním sę rozumí přehled o skuteěných
nákladech a výnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení ľozdílu mezi výnosy a náklady
sluŽby a vratky nevyěeľpaných peněŽních pľostředků poskytnutych na sluŽbu z neinvestiční dotace

l a neinvestiční dotacę 2.

16. Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předloŽení závéreéné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele (vrácené peněŽní prostředky musí být připsány na ričet

poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínu stanoveného pro předloŽęni závérećné zprźny), a

to následovně:
. nevyěeľpanou část neinvestiění dotace 1 na účet č,  úěeloý znak 13 305,

vaľiabilní symbol 5221089368' specifický symbol 7160,
o nevyěeľpanou ěást neinvestiění dotace Ż na účet č. , variabilní

symbol 5ŻŻ1089368, specifi cký symboľ 7 1 60.
Současně s vrácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogramu'
Nevyěerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskytovatele formou bezhotovostního převodu
prostřednictvím bankovního účtu zÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
pľostřednicWím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v ělánku VI. odst. l6 smlouvy' jestliŽe odpadne účel, na kteý jsou peněźní
pľostředky poskytovány' a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví. Současně s vrácením peněŽnĺch prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na

formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Zźxěľećná ustanovení ve znéní:

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu č. l
pľogramu. Týo dokumený jsou pľo příjemce závazné, včetně dodatků k pľogramu nebo

aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na weboých stľánkách kraje http://www.kr-
karlovarskv.c/dotacei Strankv/dotaceKK/orisoevkv-socialni/soc prispevky.aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s programem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
peněŽními pľostředky řídit.

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

článek Il.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. 1 článku IIl. Výše dotace a její účel, doba' v níżmä b;it dosaženo účelu ve
znění:

1. Příjemci Se vroce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky' kteľé jsou souěástí

vyrovnávací platby:
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o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ l01a zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace 1") ve výši:9 7Ż4700,oo Kč (slovy: devět
milionů sedm set dvacet čtyři tisíc sedm set korun ěeských), z této částky oinĺ ńavýsenĺ
neinvestiční dotace 1:976 600,00 Kč (slovy: devět set sedmdesát šest tisíó šest set korun
českých), navýšení neinvestiění dotace l je určeno na plaý, mzdy ajejich nav'ýšení (bez
ohledu na právní formu organizace a druh sociální sluŽby) a dále na dofinancování
chybějících prostředků na zvlźśtní příplatky za směnnost v odpovídajících dľuzích sociálních
sluŽeb (dále jen ,,platy, mzdy a jejich naýšení.,),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,neinvestiění dotace Ż") ve výši: 30 000,00 Kě (siovy: třicet tisíc
korun českých),

o úěelově uľčená neinvestiční dotace zrozpoćtu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních sluŽbách (dále jen ,,dofinancování sociální sluŽby") ve výši l ogs ooo,oo re
(slovy: jeden milion osmdesát osm tisíc korun českých).

Neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby (společně dále také
jako .dotace") jsou poskytovány,formou zá|ohy s povinností následného vyúčiovaní. Konkétní
specifikace služeb a rozpis qýše dotace najednotlivé službyjsou uvedeny u pĺílo'" č. 1 dodatku č.
1.

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

1. Peněžní prostředĘ ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci posĘrtnuý ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z úětu ě. na bankovňĺ úeót uvedený i zźhlaví
smlouvy (v záhlaví dodatku ě. 1), pod účeloým znakem l3 305, variabilní symbol sžzloggze\
specifický symbol 7160, a to v souladu s případnými ľegulačními opatřeními ve státním rozpočtu
následovně:
o 1. splátka ve výši 60 %o části neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Kaľlovaľského kľaje č). ZK l7l02ll9 ze dne 28' 2. Ż0l9 bude uvolněna po připsáni splátky
dotace poskýnuté poskytovateli zkapitoly 313 - MPSV státního.o'poč_tu na rok Ż0l9 na
bankovní űčet poskýovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy,o 2. splátka ve výši 40 %o č,ásti neinvestiční dotace 1 schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č,. ZK 17/02119 ze dne Ż8' 2' 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoý 3;3-_MPSV
státního rozpoětu na ľok 2019 na bankovní úěet poskýovatele,

o 3. splátka ve v'ýši naqýšení neinvestiění dotace ĺ bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních
dnů po uzavření dodatku č. 1 .

odeslání neinvestiční dotace l ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skutečnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce ä iociálních vccí ČR (dále
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ l01a zákona o sociálních službách na základě
ľozhodnutí o poskýnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV státního rozpočtu na rok 2019 nabankovní
účet poskýovatele. Poskyovatel si vyhrazuje právo změnit výši á termíny výplaý neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměľ jednotliqých splátek neinvestičńí dotace 1, ł nériaznosti na změnu
výše a termínů výplat či procentního poměru jednotlivých splátek poskytovaných poskytovateli
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR, o čemž bude příjemce písémně ińformovĺn do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o sŔuiečnostóch, které objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

2. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskytnuĘ jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezńotovo'tnĺho préväau z tlětu č

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilńí symbol 52Ż1089368,
specifický symbol 7l60.

3. PeněŽní prostředky ve výši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednoľázově
do 30 kalendářních dnů po uzavÍení dodatku ě. l' ato formou bózńotovośtníhó převodu zúčtu ě.
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na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy (v záhlaví dodatku ě. l),
variabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 7l60.

4. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční 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 a 3 tohoto článku na úěet zŕizovate|e, kteý zprostředkuje prostřednictvím
svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovate|e. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky
na účet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6,7,l|,16,17 ělánku YI.Základní povinnostipříjemce ve zněni

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem ě. 563/199l Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst. 2 zálkona o úěetnictví tento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o úěetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a
výnosů spojených s jinými sociálními službami ěi ostatních činností příjemce (např. dle
zakázkového či analýického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiění dotací l, neinvestiění dotací Ż a dofinancováním sociální služby'
Nepřímé náklady společné pľo více hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby
zahmují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), kteľé
musí byt příjemce schopen doloŽit. Metodika musí byt zpracována písemně a schválena
odpovědnou osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úeetní opeľace
související s poskyovanou sluŽbou musí bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v
analytickém členění, ve zvláštních úěetních střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce
schopen prokázat odděleně od ostatních hospodářských činností ěi jiných sociá|ních služeb
zejména celkovou výši nákladů a výnosů (ýsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících
výhľadně s každou jednotlivou službou a zátoveřl, aby byl na základě odděleně vedené úrěetní

evidence schopen vyčlenit náklady' kteľé byly hrazeny z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Kaźdý účetní zź.pis v účetnictví příjemce musí bý
podloŽen průkazným účetním záznamem'

7. Příjemce je povinen úěetní záznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, że se jedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiění dotace 2 nebo z dofinancování sociální sluŽby' a na
riěetních záznamech uvést výši ěerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dof'inancování sociální sluŽby.

11. Součástí ztwéreč,né zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace 1, neinvestiční dotace2 a
dofinancování sociální sluŽby poskytnuých na zajištění služby. Finančním vypořádáním se

rozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vĺahujících se ke sluŽbě, včetně vyěíslení
rozdílu mezi výnosy a náklady služby a vľatky nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnuých
na sluŽbu z neinvestiční dotace l, neinvestiční dotacę 2 a dofinancování sociální služby. V případě
nevyčerpání peněŽních pľostředků z neinvestiční dotace l je příjemce povinen v závěreč,né zprávé
uvést ýši vrácených peněŽních prostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l
určené na plaý' mzdy a jejich navýšení.

16. Nevyčeľpané peněŽní pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreč,né zprávy odboľu sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na ričet poskytovatele (vrácené peněžní pľostředky musí byt připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předloŽení závěreěné zprźxy), a
to následovně:
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' nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace l na úěet č ,účeloly znak 13 305,variabilní symbol 5221089368' specifický symbol 7l60,o nevyčerpanou část neinvestiční dotace Ż na űěet ě.  variabilnísymbol 52Ż1089368' specifický symbol 7l60,o nevyčeľpanou část dofinancování sociální služby na účet č ,
vaľiabilní symbol 5221089368' specifický symbol 7l60.

Současně s vrácením nevyčerpaných peńěŽnícn p.ostr.at,i zašle příjemce odboľu sociálních věcíavízo na formuláři uvedeném v priloze č. 4ä progľamu. V irĺiaĺc nevyčerpání peněžníchprostředků z neinvestiční dotace l je příjemc" pouinň v avízu uvést qýši vľácených peněžníchprostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace l určené na plaý, mzdy a jejich
navýšení.
Nevyčerpané peněżní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvkováorganizace zŕízená. obcí, vráceny na účet poskytovatlle fórmou bezhotävostního převoduprostřednictvím bankovn iho űětu,zŕizovatele uuid"ného v záhlaví smlouvy, kteý_zpľostředkovávápľostřednictvím svého rozpočtu vztah přijemce k rozpočtu poskytovatele'

17' Přijemce je rovně'ž poYil"l vrátit poskytnuté peněžní prostředĘ či jejich část poskytovatelizpůsobem uvedeným v článku VI. ođst. io smlouvy, jestliŽe odpađne úůei, na kteý jsou peněŽnípľostředky poskytovány, a to do 15 pľacovních dnů ód" dn", k^dy se příjemce o této skutečnostido'zví' Současně s vľácením peněžních pľostředků zašle přijemce odboľu sociálních věcí avízo naformuláři uvedeném v příloze č. 4a. programu. V'připadě vrácení peněŽních prostředkůz neinvestiční dotace 1 je přiJ'emce povinón i avízu uuest ,"ysi vrácených peněžních prostředkůpřipadající na část poskýnuté neinveštiční dotace l určené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 článku X. Závěreěná ustanoven í ve znění:

1. Pľavidla a podm ínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vypoŕádání neinvestiční dotacel, neinvestiční dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogramu a vpříľučce, která tvoří přílohu ě. l programu Týo dokumenty jsou pľo při;'emce závazné, včetnědodatků k programu nebo aktualizací příručky, a jsou zveřejněny na webových stránkách kraje
k i/

Přijemce prohlašuje, Že se seznámil s pľogramem a příľučkou a bude se jimi při hospodaření sposkytnuými peněžnímipľostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace

Clánek III.

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

Ż' Tento dodatek č. l nab;ývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněnív registľu smluv na zźlkladě zźtkona č,.340/ź015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteýchsmluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákono registru smluv), ve zněnípozdějšíchpředpisů a je vyhotoven ve čtyřech stejńopise ch, z n|chż jeden obdrŽí přijemce a tři poskýovatel.V případě, kdy je příjemcem příspěvliová organizace zňzenźl obcí, je aoaatet vyhotoven v pětistejnopisech,znichž jeden obdrží příjemce, třiposkytovatelajeden'zři1,ovatél.

3' Smluvní strany'".99h99ly, že uveřejnění dodatku č. l vregistľu smluv na základě zákona č,.34012015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování ic.lrto smluv a oregistru smluv (zákon o registľu smluv), 
.ve znění poźaé;sĺ"r, předpisů, provede poskýovatel'

oznámení o uveřejnění v registru smluv bude přijemci'zaslá"no prostřeánictvim datové schránky/nae-mailuvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskytnutí peněžních prostředků (nav,ýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociální
služby) a uzavŕení dodatku č. l rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením č,. ZK
Ż8lĺ09/19 ze dne 23.9.2019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a rozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne
ĺ1Q-ĺp. ať? ,< ľ'łu, /ł, /ę IłĄ... dne

M9 bis
pro ECI,

ežitostĺ

/A\-r KSK
Yantrum o.p.s

KSK Centrum o.p.s.
125' 360 í0 Kari'-lvr \/:l..łl:.7o80,lsll

poskytovatel pľUemce

Za správnost:

717

Podpis:





specifikace slużeb a rozpis poskytnuté dotace

70800a12ItO:
KSK centrumPlĺlemce:

1. SpeciÍikace služeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

1.1.2019 -

31.12.2020
431Użivatelé4,36

Úvazky
pracovníkŮ v
p imé péěi

Karlovarsk kräj

pomoc p i eŠ nĺ
krizov ch a

ohroŽu'iícĺch situaci'
podpora osob

ohrożen ch chudobou'
dluhy a ztrátou bydlenĺ
aosobb zPistŕeśĺ

osoby sociálné
vyloučené bez

determinujĺcĺho Vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

ambulantnĺ'
terénni

odborné sociálni
poradsnstvi

2755879
odbomé sociálnĺ

poradenstvĺ

1.1.2019 -
31.'12.2020

24UżiVatelé3,A7

tJuazXy
pracovníkŮ v
pŕĺmé péči

Karlovarsk kEj

osoby sociálné
vyloučené bez

deteminujíclho vlivu
Zdravotnĺho stavu ěi

věku

terénnĺ
sociálné aktiVizační sluŽby

pro rodiny s dětmi
3238400

sociálné aktivizalnĺ slużby
pÍo rodiny s dětmi

1.1.2019 -
31.'122020479UŽivatelé4,89

Úvazky
prarcvnĺkl] v
p ĺmé péči

Karlovarsk kraj

osoby sociálně
vyloućené bez

det6rminujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či

vku

terénnĺTerénni programy132712At6rénnĺ programy

Drlal lpecmkace slużby v nav.zno3tl nN
pożldavky n. ża rz3nĺ 3oclálnl

Elużby do 8ĺtě 8oclálnlch 8lużeb

Doba tÍvanĺ
pověienl
od-do

Názgv
Mln, hodnot

olněnl
Náuev

Územnl
p robnost

3oclllnl rlużby

Up o8něnl Gĺlovr
skuplny

Prlorltnl obbst
(dle SPRss)

Foma
po8kytovánl

Nĺz8v soclálnĺ 3lu'byldentłflkátorDÍuh 3oclálnl slużby lnđlkátoÍ 2
hd|kátor.t (lodnotkr

krptc!ty)

377 00010 0002920001 037 680'ĺ 556 52o292 0002 886 200

osoby sociálné
vyloučené bez

deteÍminujĺcĺho vliVu
zdravotnĺho stavu či

věku

terénní
sociálně aktivizační slużby

pÍo rodiny s dětmi
3238400

sociálné aktivizaění slużby
pro íodiny s dětmi

392 30010 000358'ĺ0c't 272 8401 909 260358 10C3 540 200

osoby sociálné
Vyloučené bez

deteÍminujĺcĺho vlivu
zdravotnĺho stavu ěi

věku

terénnĺTerénnĺ programy132712AteÍénnĺ programy

DoÍlnancoYánl 3oclálnĺ slużby
Nelnv$tlčnĺ

dotrco 2
3' rplĺtkr
(nav šcnl

NDí'

2'.plátk!
('|0% č&tl

ND.ĺ
3chvalené

zKKdno2E.2.
20í9l

í' 3plłtk! (60%
částl NDí

3chválen zKK
dne 28. 2. 20í9)

z toho mln. na
pl.ty, mzdy !

nav aonl
Celkem

Up esnénĺ cllovÓ
Bkuphy

PÍĺorltnl obla8t
(dle SPRSS)

FoÍma
posk!/továnl

Nlzev soclálnĺ 3lužbyldentlílkátorDruh 3oclálnl slużby

Nelnvgltlčnl dotaco í (NDí)



3t8 70C10 00c326 5001 18872C1 783 080326 5003 298 300
odborné sociálnĺ

poradenstvĺ 2755A79 odboÍné sociální
poradenstvĺ

ambulantni,
terénnĺ

osoby sociálně
vyloučené bez

determinujicĺho vlivu
zdravotnĺho stavu či

Věku

pomoc p i ešenĺ
krizov ch a

ohrożujícich situaci'
podpoÍa osob

ohrož n ch
dluhy a ztrátou bydleni

a osob bez p ĺst eŠĺ

KAB' ]'.',a.i l l :t'' lr r: Ą ľ.
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