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Evidenční číslo: KKO 036012019 / l
DoDATEKč.1

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních
služeb v ľoce 20l9

KaľlovaľsĘ kraj
Sídlo: Ztnodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168
DIČ: CZ7o89l|68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
(dále jen,,poskytovatel")

a

Denní centrum Żirafa, z.s.
Sídlo:
datová schránkďe-mail:
IČo:
Právní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

(společně jako ,'smluvní stľany")

Gagarinova 506lŻ0,360 0l Karlovy Vary

Ż6990075
spolek
Kľajský soud v P|zni,L 4Ż42
Ing. Renata Kunešová, předsedĘně

uzavirají tento dodatek ě. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb vroce Ż0Í9 ze dneŻ9.3.2019, ev. č. KK00360l2019 (dále jen
,,dodatek ě. l")'

čHnek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. l ělánku III. Výše dotace a její účel' doba, v níżmá bý dosaŽeno účelu ve
znění:

1. Přijemci se vľoce 2019 poskytují na zajištění služeb peněžní prostředky' které jsou součástí
vyrovnávací platby:
o úěelově určená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele dle ustanovení $ l0la zákona o

sociálních službách (dále jen 
',neinvestiční dotace 1") ve ýši: 6 997 500,00 Kč (slovy: šest

milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých),
o účelově uľěená neinvestiční dotace zrozpoétu poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o

sociálních službách (dále jen,,neinvestiční dotace Ż")ve ýši: l00 000,00 Kč (slovy: jedno sto
tisíc koľun českých).

Neinvestiění dotace 1 a neinvestiění dotace 2 (společně dále také jako 
',dotace") 

jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vytiětování. Konkľétní specifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

B. Text ustanovení článku IV. Způsob posĘrtnutí dotace ve znění
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1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiění dotace 1 budou příjemci poskýnuty ve dvou splátkách

formou bezhotovostního převodu z účtu č). na bankovní úěet uvedený v ztthlaví

smlouvy, pod úěelor,,ým äakem 13 305, variabilní symbol 5Ż2Ż089368' specifický symbol 6624,

a to v sóuladu s případnými regulaěními opatřeními ve státním rozpoětu následovně:

o 1. splátku u" q1si oo .z pó.tytnuté niinvestiční dotace 1 bude uvolněna po připsání splátĘ

dotäce poskytíuté poskytouui"li z kapitoly 313 - MPSV Státního ľozpoětu na rok Ż019 na

bankovní úěet posýonát"l"' nejpozděJido 30 kalendářních dnů po uzavŕeni smlouvy,

o 2. splátka ve vysi ło x poiLytnuté neinvestiční dotace 1 bude uvolněna nejpozději

do 30 kalendářníóh dnů od pŕipsĺńĺ splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 3I3 -
MPSV Státního ľozpoětu na rok 2Ol9 nabankovní účet poskýovatele.

odeslání neinvestiění äotace l ve qýši uvedené v ělánku III. smlouvy je vázáno na skutečnost

přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a so:iąlnľh věcí ČR (dále

jen ,,dotace MPSV,.) viouladu .uśtunou"ním $ lOla zźtkona o sociálních sluŽbách na zźlk|adé

, rozhodnutí o poskytńutí dotace z kapitoly 313 _ MPSV státního rozpočtu na rok Ż0l9 na bankovní

. úěet poskýovatelé' Poskýovatel si vyňrazuje pľávo změnit ýši a teľmíny 
"yplaty 

neinvestiční

dotń t, prĺp. procentní poměr jednotíivyctripl-atek neinvestiění dotace l,v nźtvaznostina změnu

výše a termínů výplat čŕ proc"ntního pomcru jednotlivých splátek poskýovaných poskýovateli

Ministeľstve- p.áô" u .o_.iální"h věci ČR, o čemž bude příjemce písemně informován do 15

pracovních dnti ode dne, kdy se poskýovatel dozvi o skuteěnostech, kteľé objektivně brání

poskytnutí neinvestiční dotacel příjemci qýše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní pľostředĘ ve ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci posĘrtnuty jednorázově do 21

kalendářnícľl ann'po uźavŕení smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu ztlětu ě' 
na bankovní úěet uvódený v záhlaví smlouvy, vaľiabilní symbol 5ŻŻ2089368,

specifický symbol 6624.

3. PeněŽní prostředky ve ýši neinvestiční dotace l a neinvestiční dotace 2 budou příjemci, kteýmje

příspěvková orguniru""'rÍízenáobcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku

na úěet zÍizovatĺe|e,kteý zprostředkuje prostřôdnicĺím svého rozpoětu vztah příjemce k ľozpoětu

poskýovate le. ZÍizovatěl pbukáže peÁĺinĺpľostředĘ na účet příjemce bez zbytećného odkladu'

C. Text ustanovení odst. 6,7,ll, 16, 17 článku YI. Zźk|adní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem ć,. 5631199l Sb., o ťrěetnictví, ve znění

požae;sĺ""t-, pr.aplrĺ (dále jen ,,zákon o úěetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými

práunimi piedpi'y. jestližę se na příjemce dle $ 1 odst. 2 zákona o úěetnictví tento zákon

nevztahuje' zavaiu1ese tento príjemôe vést úěetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími

souvisejícími platými a ĺeinnymĺ právními předpisy. Příjemce je povinen vést v űčetnictví stavy

a pohyby majótku á;ĺny"t' aktił, zivazků věeině dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně'

s prokazatelňou uurĹoú ke konkľétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů a

výnosů spojených s jinými sociálními sluŽbami či ostatních činností příjemce (např. dle

zakźlzkového čí analyticŕého členění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré

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

poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společné pľo více

i,orpäoarrtych ěinností příjemce se do nákladů sluŽby zahrnují ve qýši odpovídajícĺ p9di|u

stanovenému podle pľokazatelného kľitéria (metodiky), kteľé musí bý příjemce schopen doložit'

Metodika musí bý zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutáľní

orgán, popř' jím povcienĺ osobaj. Účetní opeťace související s poskýovanou službou musí bý
účtovány odděleni od ostatních aktivit příjémce (v analytickém ělenění, ve zvláštních úěetních

střediscích, zakázkách apod.) tak, aby 
^uýt 

prĺ3emce schopen prokázat odděleně od ostatních

hospodářských činností 8i 1iny"ľ' .o.Iálni"h'služeb zejména celkovou výši nákladů a ýnosů

1r^yśtedet ńospodaření) zaka|ěndźtřní rok souvisejících výhradně s kaŽdou jednotlivou službou a

)á.ou"ň, aby byl nazźrídadéodděleně vedené úěetní evidence schopen vyčlenit náklady, kteľé byly

hrazeny z ňeińvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace Ż. KaŹdý úěetní zápis v účetnictví

příjemóe musí bý podloŽen pľůkazným účetním zźynamem'
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7. Příjemce je povinen úěetní záznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé, źe sejedná o náklad hrazený z
neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetních záznamech uvést ýši čerpaných

peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční dotace 2.

11. Souěástí závéreěné zprźlvy je finanění vypořádání neinvestiění dotace l a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby. Finaněním vypořádáním se rozumí přehled o skutečných

nákladech a ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, včetně vyčíslení rozdílu mezi ýnosy a náklady

služby a vratĘ nevyěerpaných poněŽních pľostředků poskytnuých na službu z neinvestiční dotace

1 a neinvestiční dotace 2.

16. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozdéji v termínu

stanoveném pro předloženi zźlvěreéné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele (vrácené peněŽní prostředĘ musí bý připsány na úěet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěrečné zprźtvy), a

to následovně:
. nevyěerpanou část neinvestiění dotace 1 na úěet č  úěeloý znak13 305,

variabilní symbol 52ŻŻ089368' specificĘ symbo| 6624,
. nevyčeľpanou část neinvestiění dotace Ż na űč,et č,  variabilní

symbol 5Ż22089368' specifi cĘ symbol 6624.
Souěasně s vrácením nevyčerpaných peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo naformuláři uvedeném v příloze ě. 4a programu.
Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková

oľganizace zÍízená obcí, vráceny na účet posĘrtovatele formou bezhotovostního převodu

pľostřednictvím bankovního ličtu zŕizovatele uvedeného v zźthlaví smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého ľozpoětu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit posĘrtnuté peněžní prostředĘ či jejich část posĘrtovateli
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 skuteěnosti

domí. Současně s vrácením peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na

formuláři uvedeném v příloze ě. 4a pľogramu.

D. Text ustanovení odst. 1 ělánku X' Závěrećná ustanovení ve znění:

1. Pľavidla a podmínky pro poskytnutí, čeľpání, kontľolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v progľamu a v příručce, která tvoří přílohu ě. l
pľogramu. Týo dokumenty jsou pro příjemce zĺtvazné, včetně dodatků k programu nebo

aktualizací příruěky, a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www'kr-

karlovars kv czlĺlotace/Strankv/dotaceKK/orisoevkv-socialni/soc prispevky'aspx. Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s pľogramem a příruěkou a bude se jimi přihospodaření s poskýnuými
peněŽními prostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

článek u.
Do smlouvy se vkládá

A. Text ustanovení odst. l ělánku III. Výše dotace a její účel, doba, v níżmá bý dosaženo účelu ve

znenl

1. Příjemci se v roce 2019 poskytují na zajištění služeb peněŽní prostředky, které jsou součástí

vyrovnávací platby:
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o úěelově určená neinvestiění dotace zrozpoětu poskýovatele dle ustanovení $ 101a zákona o
sociálních službách (dále jen,,neinvestiění dotace l") ve ýši: 7 508 800,00 Kč (slovy: sedm
milionů pět set osm tisíc osm set korun českých), z této částky činí naýšení neinvestiění
dotace 1:5l1 300,00 Kč (slovy: pět setjedenáct tisíc tři sta korun českých), naqýšení
neinvestiční dotace 1je urěeno na plaĘ, mzdy a jejich naýšení (bez ohledu na právní foľmu
organizace a druh sociální služby) a dále na dofinancování chybějících pľostředků na zvláštní
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních sluŽeb (dále jen ,,platy, mzdy a
jejich naýšení"),

o účelově určená neinvestiční dotace zrozpoětl poskýovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociáIních službách (dále jen ,,neinvestiční dotace 2") ve ýši: l00 000'00 Kě (s|ovy: jedno sto
tisíc korun česĘých),

o účelově urěená neinvestiční dotace zrozpoětll posĘrtovatele dle ustanovení $ l05 zákona o
sociálních službách (dále jen ,,dofinancování sociální služby") ve výši'0,00 Kč (slovy: nula
korun ěesĘch).

Neinvestiění dotace l, neinvestiění dotacę 2 a dofinancování sociální sluŽby (společně dále také
jako ,,dotace") jsou poskýovány formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Konkrétní
specifikace sluŽeb a ľozpis v'ýše dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze ě. l dodatku č.
l.

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

1. Peněžní prostředĘ ve ýši nęinvestiční dotace l budou příjemci poskýnuty ve třech splátkách
formou bezhotovostního převodu z účtu č, na bankovní úěet uvedený v záhlavi
smlouvy (v ztthlavi dodatku ě. l), pod účeloým znakem 13 305, vaľiabilní symbol 5ŻŻ2089368,
specificĘ symbol 66Ż4, a to v souladu s případnými ľegulaěními opatřeními ve státním rozpoětu
následovně:
. l. splátka ve \ryši 60 %o ěásti neinvestiění dotace l schválené usnesením Zastupitelstva

Karlovarského kľaje č,' ZK l7l02l|9 ze dne Ż8.2. Ż019 bude uvolněna po připsání splátĘ
dotace poskýnuté posĘrtovateli zkapitoly 3l3 - MPSV státního ľozpoětu na rok Ż0l9 na
bankovní úěet poskytovatele, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy,

o 2. splátka ve \.ýši 40 Yo ćásti neinvestiční dotace l schválené usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kaje ě. ZK l7/0Żll9 ze dne 28' 2. 2019 bude uvolněna nejpozději do 30
kalendářních dnů od připsání splátky dotace poskýnuté poskýovateli z kapitoly 313 _ MPSV
státního ľozpoětu na rok 2019 na bankovní účet poskýovatele,

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

odeslání neinvestiční dotace l ve qýši uvedené v článku III. smlouvy je vázáno na skuteěnost
přijetí plné ýše dotace poskýnuté poskýovateli Ministerstvem práce a sociálních vccí ČR 1dále
jen ,,dotace MPSV") vsouladu sustanovením $ 10la zákona o sociálních sluŽbách na zźlkladě
ľozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 3l3 _ MPSV Státního rozpočtu na rok 2019 na bankovní
účet poskýovatele. PosĘrtovatel si vyhľazuje pľávo změnit ýši a termíny výplaty neinvestiční
dotace l, příp. procentní poměr jednotliých splátek neinvestiční dotace l, v návaznosti na změnu
výše a termínů ýplat či pľocentního poměru jednotlivých splátek poskyovaných poskyovateli
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, o ěemž bude příjemce písemně informován do 15
pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, kteľé objektivně bľání
poskýnutí neinvestiční dotace1 příjemci ýše sjednaným způsobem.

Ż. Peněžní prostředky ve ýši neinvestiční dotace 2 budou příjemci posĘrtnuty jednoľázově do 2l
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z ilětu č.

na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol 5222089368,
specifický symbol6624.

3. Peněžní pľostředky ve ýši dofinancování sociální služby budou příjemci poskýnuty jednorázově
do 30 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. l, a to formou bezhotovostního převodu z účtu ě'
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na bankovní úěet uvedený v zźthlavi smlouvy (v zź.ŕl'|aví dodatku ě. l),
variabilní symbol 5ŻŻŻ0893 68' specifický symbol 6624.

4. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiění dotace 1, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální
služby budou příjemci, kteým je příspěvková oľganizace zŕizená obcí, uvolněny v souladu s

ustanoveními odst. l,2 a3 tohoto článku na účet zŕizovatele, kteý zpľostředkuje prostřednictvím

svého rozpočtu vztah příjemce k ľozpoětu poskytovatele. Zŕizovatel poukáŽe peněžní prostředky

na úěet příjemce bez zbyteěného odkladu.

C. Text ustanovení odst. 6, 7, 1l, 16, l7 článku YI. Zékladní povinnosti příjemce ve znění:

6. Příjemce je povinen vést úěetnictví v souladu se zákonem ě. 5631199 l Sb., o úěetnictví , ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zálkona o úěetnictví tento zźtkon

nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úrčetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a úěinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy

a pohyby majetku a jiných aktiv, zźlvazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,

s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu služby), řádně oddělenou od nákladů a

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

zakázkového ěi analytického ělenění). Povinnost odděleného úětování se vztahuje na veškeré
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé poloŽky související s
poskýnutou neinvestiční dotací 1' neinvestiční dotací Ż a doťlnancováním sociální služby.

Nepřímé náklady spoleěné pro více hospodářsĘch ěinností příjemce se do nákladů služby
zahrnují ve qýši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které

musí bý příjemce schopen doložit' Metodika musí byt zpracována písemně a schválena

odpověánou ósobou příjómce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba). Úeetní operace

související s poskýovanou službou musí bý účtovány 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 s|užeb

zejména celkovou qýši nákladů a ýnosů (vysledek hospodaření) zakalendářní rok souvisejících
qýhľadně s kaŽdou jednotlivou službou a zároveń, aby byl na základě odděleně vedené účetní

evidence schopen vyělenit náklady, které byly hrazeny z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiční
dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby. Każdý úěetní zápis v ličetnictví příjemce musí bý
podložen průkazným účetním záznamem.

7. Příjemce je povinen účetní ztvnamy oznaěit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený z
neinvestiění dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby' a na

úěetních záznamęch uvést výši ěeľpaných peněžních prostředků z neinvestiční dotace l nebo z
neinvestiční dotace 2 nebo z dofinancování sociální služby.

11. Součástí ztlvérećné zprávy je finanční vypořádání neinvestiční dotace l, neinvestiční dotace 2 a

dofinancování sociální služby poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se

ľozumí přehled o skuteěných nákladech a ýnosech vztahujících se ke službě, včetně vyčíslení
rozdílu mezi qýnosy a náklady sluŽby a vratky nevyčerpaných peněŽních prostředků poskytnuých
na službu z neinvestiční dotace l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby. V případě

nevyčerpání peněžních prostředků z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v zt.ľěreěné zprźxě

uvést qýši vrácených peněžních prostředků připadající na část poskytnuté neinvestiční dotace l
určené na plaý, mzdy a jejich naýšení.

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

stanoveném pro předloŽení zttvěreěné zprávy odboru sociálních věcí formou bezhotovostního

převodu na účet poskytovatele (vľácené peněŽní prostředĘ musí bý připsány na účet

poskýovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěľečné zprávy), a

to následovně:
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. nevyěerpanou část neinvestiční dotace l na účet ě.  účelov'ý znak 13 305,
variab i ln í symbol 522Ż0893 68' spec ifi cký sy mb ol 6 624,

. nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űčet č.  variabilní
symbol 52Ż2089368' specifický symbo| 6624,

. nevyěerpanou část dofinancování sociální služby na úěet ě. 
variabilní symbol 52220893 68, specifický symbol 6624.

Souěasně s vrácením nevyěerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu. V případě nevyčerpání peněžních
pľostředků z neinvestiční.dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést výši vľácených peněžních
pľostředků připadající na část poskýnuté neinvestiční dotace l urěené na plaý, mzdy a jejich
navýšení.
Nevyčeľpané peněžní pľostředky z dotace budou v případě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zÍízená obcí, vráceny na účet poskýovatele foľmou bezhotovostního převodu
pľostřednictvím bankovního účtu zŕizovatele uvedeného v ztlhlavi smlouvy, kteý zprostředkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté peněžní prostředĘ či jejich část posýovateli
způsobem uvedeným v článku VI. odst. 16 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředĘ poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
domí. Souěasně s vľácením peněŽních pľostředků zaš|e příjemce odboru sociálních vécí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a progľamu. V případě vrácení peněžních prostředků
z neinvestiění dotace 1 je příjemce povinen v avízu uvést qýši vrácených peněžních prostředků
připadající na část poskýnuté neinvestiění dotace l uľčené na plaĘ, mzdy a jejich naýšení.

D. Text ustanovení odst. 1 ělánku X. Závěreč,ná ustanoveníve znění:

1. Pravidla a podmínĘ pro poskynutí' čerpání, kontrolu a finanční vypořádání neinvestiční dotace
l, neinvestiění dotace 2 a dofinancování sociální služby jsou dále stanoveny v pľogramu a v
příľuěce, která tvoří přílohu ě' l programu. Týo dokumenty jsou pľo příjemce zźlvazné, věetně
dodatků k progľamu nebo aktualizací příľučĘ' a jsou zveřejněny na weborných stránkách kĺaje

e/Strank dotaceK k
Příjemce prohlašuje, że se seznámil s pľogramem a příručkou a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními pľostředky řídit.

E. Příloha č. 1 Specifikace sluŽeb a rozpis poskýnuté dotace

článek III.

1. ostatní ustanovení smlouvy se nemění a züstávajív platnosti.

2. Tento dodatek ě. l nab1ývá platnosti podpisem smluvních stran a úlčinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na zźtkladě zźlkona č,.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čĘřech stejnopisech, znichżjeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je příjemcem příspěvková organizace zŕízená obcí, je dodatek vyhotoven v pěti
stejnopisech, znichź jeden obdrží přijemce' tři poskýovatel a jeden zŕizovatel.

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku ě. l v registru smluv na zźtkladě zákona ě.
34012015 Sb.' o zvláštních podmínkách úěinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede posĘrtovatel,
oznźtmení, o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schľánky/na
e_mail uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. o poskynutí peněŽních prostředků (naýšení neinvestiční dotace l, doťtnancování sociální
sluŽby) a uzavŕení dodatku ě. l ľozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK
Ż8| /09/ 19 ze dne 23. 9. 2019.

Přílohy:
1. Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace
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specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
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