Evidenčníčíslo:KK00381 l20I9

12

DoDATEKč,.2

k veřejnoprávní smlouvě o poskýnutí dotace zrozpoétu Kaľlovarského kraje na zajištění sociálních

sluŽeb v roce 2019

Karlovarský kraj

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodní 353/88, 360 06 Kar|ovy Vary
70891168

Cz7o8gl168
Mgľ' Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,posĘrtovatel")
a
Spoleěnost Dolmen, z.ú.

Sídlo:

nám. Českých bratří 3611, Liberec

Liberec

datová schránka:

m9s7e4u

Pľávní forma:
Registľace ve veřejném ľejstříku:

ústav

ĺČo:

Zastoupený:
Bankovní spojení:

V _ Kľistiánov, 460

05

27291049

KrajsĘ soud v Ústí nad Labem, U 86
PaedDr. Alexandľa Beěvářová, ředitelka

Císlo ričtu:
(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany")

uzavírajítento dodatek č,' 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpoětu Kaľlovarského
kľaje na zajištění sociálních sluŽeb Vľoce 2019 ze dne 28. 3.Ż0|9, ev' č. KK00381/Ż019 (dále jen
,,dodatek ě.2*).

Clánek I.

Ze smlouvy se vypouští

A.

Text ustanovení odst. 2 článku VIII. Důsledky porušení povinností příjemce ve znění:

2.

Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dlečlánku VI' odst. 16,77, 18,
povatuje se toto jednání za zadrżenípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ Ż2 zźlkona o
rozpočtových pravidlech územníchľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpoětových pľavidlech územníchľozpoětů odvod za
porušenírozpoětové kázně ve výši zadržených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

Clánek II.
Do smlouvy se vkládá

A.

Nový text ustanovení odst. 23 článku YI. Zá,kladní povinnosti příjemce ve znění:

23. Přijemce je povinen vrátit poskýovateli peněŽní prostředky ve výši neinvestiční dotace 1 (včetně
naýšeníneinvestiění dotace l) a neinvestiční dotace 2 poskýnuté na zajištění sociálních služeb
financovaných na základě usnesení Zastupitelswa Kaľlovaľskéhokľaje ze dne ll. ll. ŻOl9
v ľámci projektu Podpora vybraných služeb sociální pľevence II, a to:

U2

.

neinvestiční dotaci l (včetně naýšeníneinvestiění dotace l) ve ýši 77l900,a0 Kě (slovy:
sedm set sedmdesát jedna tisíc devět set korun ěeských) a neinvestičnídotaci 2 ve qýši
l08900'00 Kč (slovy: jedno sto osm tisíc devět set koľun českých) poskytnuté na sociální
službu podpoľa samostatného bydlení, identifikátor 8798523.
Vľácené peněžníprostředĘ musí bý připsány na účetposkýovatele do 10 kalendářních dnů po
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kĺaje na zajištění
sociálních služeb V roce Ż0l9 v ľámci pľojektu Podpora vybraných služeb sociální pľevence II.

Příjemce zašle peněžníprostředky foľmou bezhotovostního převodu na úěet poskýovatele
následovně:

o
o

neinvestičnídotaci 1 (věétně navýšenínęinvestiění dotace 1) na účetč,
účeloýznak 13 305, vaľiabilnísymbol 5ŻŻ1089368, specifický symbol7324,
neinvestiční dotaci Ż na űč,e
variabilní symbol 5ŻŻ1089368, specifický
symbol7324.

B.

Text ustanovení odst. 2 článku VIII' Důsledky poľušenípovinností příjemce ve znění:

2.

JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dle článku VI. odst. |6,77, |8,23,
povaŽuje se toto jednání za zadrženípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o

rozpočtoých pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 2Ż zźlkona o ľozpočtoýchpravidlech územních ľozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výši zadľŽených peněžních prostředků do rozpočtu poskýovatele.
Clánek III.

1.

ostatní ustanovení smlouvy se nemění azűstźxají v platnosti.

2.

Tento dodatek č,. 2 nabyvá platnosti podpisem sm|uvních stran a účinnostidnem uveřejnění
v ľegistru smluv na zźlkladéztlkona č,.340lŻ0|5 Sb., o zvláštních podmínkách ličinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve ěýřech stejnopisech,znichŹ jeden obdľŽí příjemce a tři poskýovatel.

3.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění dodatku č,. Ż v ľegistľu smluv na zák|adě zákona ě.
340/20|5 Sb.' o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (ztlkon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,

oznámení o uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na
e-mail uvedený v záhlaví smlouvy.

4. o

uzavření dodatku
ze dne 11.11.2019.

Kaľlovy Vary dne "ý-ł

ě.2 rozhodlo Zastupitelstvo Kaľlovaľského kľaje usnesením č. ZK35911|/l9
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