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Evidenční číslo: KK0037 812019 l I

DoDATEKč.1

Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zźtvodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168

DIC: C270891168
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(đále jen,'poskýovatel")

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kľaje na zajištění sociálních
sluŽebv roce2019

a

Rýmus _ od klienta k oběanovi, o'p's.
Sídlo:
datová schránka:
lČo:
Právní forma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,příjemce")

Londýnská 309/8l, l20 00 Praha2
mkxcc4t
6 1 383783
obecně prospěšná společnost
Městský soud v Praze, o |467
Mgr. Pavla Baxová, ředitelka

(společně jako ,,smluvní stľany")

uzavírají tento dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětu Kĺĺ"lovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb V roce 2019 ze dne 24. 4. Ż01g, ev. č. KK0037812019 (dále jen
,,dodatek č. 1").

Clánek I.
Ze smlouvy se vypouští

A. Text ustanovení odst. 2 ělánku VIII. Důsledky porušení povinností příjemce ve znéní:

2. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dlečlánku VI. odst. 16,77, 18,
považuje se toto jednání za zadrŹení peněŽních pľostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zákona o
ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
poľušení rozpočtové kázně ve výši zadriených peněžních prostředků do ľozpočtu poskýovatele.

U2



A

článek II.

I)o smlouvy se vktádá

Nový text ustanovení odst' 23 článku YI. Základní povinnosti příjemce ve znění

článek trI.

23' Příjemce je povinen vrátit poskýovateli peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l (včetně
navýšení neinvestiční dotace l) a neinvestiční doiace 2 poskytnuté na zajištění sociálních služebfinancovaných na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne ll. 11.2019
v rámci pľojektu Podpoľa vybraných sluŽeb iociální prevence II, a to:o neinvestiční dotaci l (včetně naqýšení neinvestiční dotace 1) ve ýši l 32O 400,00 Kč (slovy:jeden milion tři sta dvacet tisíc ětyři sta korun českých) a neínvestiění dotaci z u" 'yiĺ75 900,00 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc devět set kórun česĘch) poskytnuté na sociální

s lužbu sociální ľehabi litace, identifi kátoľ 1 07 4Ż08,o neinvestiční doÍaci l (včetně naqýšení neinvestiční dotace 1) ve ýši l 969 000'00 Kč (slovy:jeden milion devět set šedesát devět tisíc korun českých) a neinvestiční.dotaci 2 ve výši300000,00 Kě (slovy: tři sta tisíc^korun_českých) posýnuté na sociální sluŽbu podpora
samostatného bydlení, identifi kátoľ 3 3 88509'

Vľácené peněŽní pľostředĘ musí bý připsány na úěet poskýovatele do l0 kalendářních dnů pouzavÍení veřejnopľávní smlouvy o poskýnutí dotace ziozpočtu Karlovarského kľaje na zajištěnísociálních sluŽeb vroce 2019 v ľámci projektu Podpora vybraných sluŽeb sociální prevence II.

ľ:!,"^ľ::-ľšle 
peněžní prostředky formôu bezhoiovostnĺłro ir"uodu na účet poskýovatele

nasleoovne:
o neinvestiční dotaci l (včetně navýšení neinvestiční dotace l) na úěet ě' ,

účeloqý znak 13 305, vaľiabilní symbol 5Ż21089368, specifický symbol 7t16,o neinvestiční dotaci 2 na uč,e uuiiubilní symbol 5221089368, specifickýsymbol7l96.

B' Text ustanovení odst. 2 článku VIII. Důsledky porušení povinností přijemce ve znění:

2' JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. 76, 17, 18, 23,považuje se toto jednání za zadržení peněŽních próstředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona orozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů. Pří.1.'." je v tomto případě povinen provéstvsouladu sustanovením $ 22 zákona o rozłočtových pľavidlech rizemnicl' ľoipoetů odvod zapoľušení rozpočtové kázně ve výši zadrŽených peněźních prostředků do rozpočtu poskytovatele.

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

2' Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v ľegistľu smluv na základě ztlkona č,.340/ź015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteĘŕch
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zź/rono..girt.u smluv), ve zněnípozdějších
předpisů aje vyhotoven ve čýřech stejnópisech,zniihz jeden obdrží příjemce a třiposkýovatel'

3' Smluvní strany se.ýoh9{ly, Že uveřejnění dodatku ě. l vregistru smluv na základě zákona č.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých ,ňluu, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv (zźłkon o registru smluv), 
_ve znění poźĺo.jsĺ"l' předpisů, pľovede poskytovatel,

ozntlmení o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjem ci^ zasl{no prostřeánictvim datové scniantyĺná
e-mail uvedený v zá.ŕ'laví smlouvy'

2/2



4. o uzavření dodatku č' l rozhodlo Zastupite|stvo Karlovarského kľaje usnesením č. ZK359/ll/|9
ze dne 11.11.2019.

Kaľlovy Vary dne .y.ľ.,.!.:,'.?(? .. an"ł/.4..{?/.?

his
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poskýovatel
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