
Evidenční ěíslo: KK004I I l20I9 /2

DoDATEKč.2
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kraje na zajištění sociálních

služeb v ľoce 20l9

Kaľlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168
DIČ: CZ7089l168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

a

Joker z. s.

Sídlo:
datová schľánka:
lČo:
Pľávní forma:
Registľace ve veřejném rejstříku
Zastoupený:

Hľadební 5|6/16,350 02 Cheb
faja7yz
26656892
spolek
KĄský soud v Plzni, L 3983
Jaľoslava Buchnerová, DiS., Mgr. Petra Lhotáková, Ivana
Šmerdová' č lenové představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně jako,,sm|uvní strany")

uzavírají tento dodatek č.2 kveřejnoprávní sm|ouvě o poskýnutí dotace zrozpočtu Karlovarského
kľaje na zajištění sociálních služeb v ľoce Ż0l9 ze dne 29. 3. Ż0l9, ev. č. KK004|llŻ0l9 (dále jen
,,dodatek ě'2*).

článek I.
Ze smlouvy se vypouští

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

Ż. Jestliže příjemce nesplní teľmín odvodu peněžních prostředků dle článku VI. odst. 16, 17, 18,
povaŽuje se toto jednání za zadrźení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźlkona o
rozpoětových pľavidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 zäkona o rozpoětových pravid|ech územních ľozpočtů odvod za
poľušení ľozpočtové kázně ve výši zadĺżených peněŽních pľostředků do rozpoětu poskytovatele.

čHnek Il.
Do smlouvy se vkládá

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

23. Příjemce je povinen vrátit poskýovateli peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace l (včetně
naýšení neinvestiění dotace l) a neinvestiění dotace 2 poskýnuté na zajištění sociálních služeb
financovaných na zźkladě usnesení Zastupitelstva Kaľlovaľského kraje ze dne l l. 1 1 . 2019
v ľámci projektu Podpora vybľaných služeb sociální prevence II, a to:

UŻ



. neinvestiční dotaci l (věetně naýšení neinvestiění dotace 1) ve r^ýši Ż 432 500,00 Kě (slovy:
dva miliony ěýři sta třicet dva tisíc pět set korun česĘch) a neinvestiění dotaci 2 ve výši
l27 000'00 Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc korun ěeských) poskytnuté na sociální
službu sociálně terapeutické dílny, identifi kátor 473 4394.

Vrácené peněŽní prostředĘ musí bý připsány na účet poskýovatele do l0 kalendářních dnů po
uzavření veřejnopľávní smlouvy o poskytnutí dotace z ľozpočtu Karlovaľského kľaje na zajištění
sociálních sluŽeb v ľoce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných sluŽeb sociální pľevence II.
Příjemce zašle peněŽní pľostředky foľmou bezhotovostního převodu na účet poskýovatele
následovně:
o neinvestiění dotaci 1 (včetně naýšení neinvestiční dotace l) na úěet č,

účelovy znak |3 305, variabilní symbol 5222089368' specifický symbol 6l56'
o neinvestiční dotaci Żnaűéet  variabilní symbol 5ŻŻŻ089368, specifický

symbol6156. :

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

2. Jestliže přijemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle ělánku VI. odst. 16,77,78,23,
považuje se toto jednání za zadrŽení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźlkona o
rozpočtoých pľavidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 zélkona o rozpoětových pľavidlech rizemních rozpočtů odvod za
porušení rozpoětové kázně ve ýši zadrŽených peněžních prostředků do ľozpočtu poskýovatele.

článek trI.

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

2. Tento dodatek č,. 2 nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv na základě zákona č,.340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých
sm|uv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźkon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotoven ve čĘřech stejnopisech, znichŽ jeden obdľŽí příjemce a tři posĘrtovatel.

3. Smluvní stľany se dohod|y, že uveřejnění dodatku ě. 2 v registru smluv na ztlkladě zákona ć,.

340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o ľegistru smluv)' ve znění pozdějších předpisů, provede poskýovatel,
oznámení, o uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schľánkyina
e-mail uvedený v záthlaví smlouvy.

4, o uzavření dodatku č.2 rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením č. ZK359llll19
ze dne 1 1. I 1.2019.
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