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JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

o poskýnutí dotace zrozpoétu Karlovaľského kraje na zajištěnísociálních služeb v roce 2019 v rámci
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (dále jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezl:
Karlovarský kľaj
Zźwodní353/88, 360 06 Karlovy Vary
Sídlo:
7089l 168
lČo:

DIČ:
Zastoupený:

Cz7o8gll68

Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen,,poskytovatel")

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo:

Fibichova 85Ż,356 01 Sokolov

datová schránka:

wyqcŻn1

lČo:

Pľávní foľma:
Registrace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

27991997
obecně pľospěšná společnost
Krajský soud v Plzni, o l14
Mgľ. Robert Pisáľ, ředitel

Čísloúčtu:
(dále jen,,příjemce")
(společně jako ,,smluvní strany")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. 1Ż912000 Sb., o krajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,'zákon o kľajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. 250lŻ000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpočtoýchpľavidlech
územníchrozpočtů")a v souladu s Programem pľo poskýování dotací v rámci projektu Podpora
poskýuje poskytovatel
vybľaných služeb sociální prevence II (dále jen ,,pľogram" a
',projekt")
příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
Clánek II.
Pověření

Ut0

zoĺ?

I

Smlouva spolu s Pověřením k poskýování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci
pĺojektu (dále jen ,,pověření"), představuje společný akt, jímžjepříjómce pověřen poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku-4 Rozhódńutí Kómise (ć' 201Żĺ21 EU)
ze dne 20. pľosince 20l1 o použitíčl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určiým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

2.

Přijemce je pověřen k poskýování sociálních sluŽeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále jen
,,služby").

Výše dotace
I

a

Clánek III.
její rĺčel,doba, v níźmá být dosaženo účelu

Příjemci se v ľoce 2019 poskýují na zajištění služeb peněžni pľostředky, které jsou souěástí
vyľovnávací platby:
o účelověurčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskytovatele _ neinvestiční dotace 3 ve výši
990 900,00 Kč (slovy: devět set devadesát tisíc devět set koľun českých),
o úěelově urěená neinvestiění dotace zrozpočtu posĘitovatele - neinvestiční dotace 2 ve
ýši
76 300'00 Kě (slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta koľun ěeských).
Neinvestičnídotace 3 a neinvestičnídotace 2 (společně dále také jako ''dotace'') jsou poskytovány
formou zźilohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníśpecifikace sluźeb u .o'ii'
dotace na jedńot|ivé služby jsou uvedeny v příloze ě' 1 smlouvy.
'"ys"
l

2.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s posĘtov źtnímzákladních druhů
a

forem sociálních služeb v ľozsahu stanoveném základními 8innóstmi u jednotliých druhů
sociálních sluŽeb; jejich výěet a charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí ńlavě I díle 2 až 4
zákona o sociálních službách.

3.

Účelu dotace musí bý dosaženo ve lhůtě od

1.

9. 20|9 do 31' 12.2}lg

článek Iv.

Způsob posĘtnutí dotace

1.

Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskytnuty jednorázově do 30
kalendářních dnů po uzavření smlouvy, a to foľmou bezhotovostniľ'o pr"uoáu z účtuč

na bankovní úěet uvedený vzźlhlavísmlouvy, vsouladu se specifikací a
ľozpisem qýše neinvestiění dotace 3 na jednotlivé sluŽby dle pŕĺlohyč. 1 smlouvy. odeslání
neinvestiční dotace 3 ve qýši uvedené.včlánku III' smlouvy
ieiazano na skutečnost přijetí části
dotace poskytnuté poskýovateli Ministeľstvem práce a sociálních věcí Čn ńa - pľojekt.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ýši a termín uýplaty neinvestiční dotace 3' v návazńosti
na změnu výše a termínůvýplat částídotace poskytovaných poskytovateli Ministeľstvem práce
a
sociálních věcí ČR na projekt, o čemžbude přijemce písemně informován do l5 pracovních dnů
ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání poskytnutí neinvestiční
dotace 3 přijemci qýše sjednaným způsobem.

2.

Peněžní prostředky ve v'ýši neinvestiění dotace 2 budou přijemci posĘrtnuý jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy, a to formou- bezhótovóstníńo převodu z tlětu
ě.
na bankovní rĺěet uvedený v záhlaví smlouvy, väriabilní symbol
52Ż1089368 specifický symbol 662 l.

Clánek V.

Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

2lr0

Závazný kvantitativní indikátor je ýkonové měřítko služby, kjehož zajištěníse příjemce při
poskytování sluŽby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zttvazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze ě. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze ě. l smlouvy je povaŹováno za
nadměrné vyľovnání. K nadměrnému vyrovnání b|íżeviz dokument Mechanismus ýpoětu
vyľovnávací platby, poskýnutí vyľovnávací platby' kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pľo
rok2019, kteĘŕ tvoří přílohu ě. l programu.
Clánek VI.
Záů<ladní povin nosti

p

říj emce

1.

Příjemce nesmí poskytnuté peněžníprostředky poskýnout jiným pľávnickým nebo tzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuty.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní poutití peněŽních prostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuty (blíżeviz ělánek IV odst. 1 programu).

2.

Příjemce je povinen pouŽít dotaci qýhradně k úěelu uvedenému v ělánku III. odst. 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na inemi posĘrtovatele nebo
pro občany poskytovatele. PeněŽní prostředky zdotacę lze ěerpat pouze na náklady (Údaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace poskytuje (čl' III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v ě|. III' odst' 5 programu. Dotaci
ne|ze pouŹit na zajištěnífakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zźlkona o sociálních službách).

3.

Příjemce je povinen zajistit poskyování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplýv ajícíz pověření.

4.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdržel dotaci od poskýovatele, a
to na weboých stľánkách, pokud je má zÍízeny, na pľopagaěních, infoľmačníchmateriálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou pľezentovat
poskýovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným

způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivy krai*, a to viditelným umístěním loga
pľojektu na propagačních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejícíchse sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v ľámci videopľojekce)' Příjemce umístí
na weboých stľánkách' pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Závěrečné zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozáznam, fotogľafie, materiály apod.). Příjemce

odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačníchmateriálech
(pravidla pro užitíloga poskyovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kraj Poskytování symbolů azźśtit)a loga projektu ,,Żirý kraj" (viz www.zivykraj.cz).

5.

Příjemce je povinen dodrŽovat pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identitu
operaěního programu Zaměstnanost definovaná v obecné ěásti pľavidel pro Žadatele a příjemce v
.cz]ťl
Příjemce je zejména povlnen
rámci operaěního programu Zaměstnanost www
plakát
minimálně
A3
s infoľmacemi o pľojektu.
poskýování
velikosti
služby
v
místě
umístit
(např.
pľo
vstupní pľostory budovy),
veřejnost
Příjemce umístíplakát na místě snadno viditelném
je
a to po dobu ťlnančnípodpory sluŽby v rámci projektu. Příjemce povinen informovat na
webových stľánkách, pokud je má zŕízeny,na pľopagačních'informačních materiálech, pokud je
vydává ke službě, o financování sluŽby v rámci projektu. Příjemce je povinen informovat o
financování sluŽby v rámci projektu v případě pořádání akcí souvisejícíchse službou. Publicitu
projektu je příjemce povinen doložit v rámci Závěreéné zprávy o poskytování sociální sluŽby
(např. fotogľafie, materiály apod.).

3110

6.

Přijemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kaľtou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
sociálních služeb j sou ke staŽení na weboých
stľánkách www.krPP

7

Přijemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem č:. 5631199l Sb.' o účetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými

právními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ l odst' Ż zákoia o ĺeätnicřvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento příjemce vést úěetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnýmia účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasiv' nákladů a výnosů prrikaznů,
s prokazatelnou vazbou ke konkĺétníslužbě (identifikátoru sluźby;, řádně oddělenou
od nákladů
a ýnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních ěinností příjemce (např' dle
zakázkového ěi analytického členění).Povinnost odděleného úětování
uĺäl'u.;. veškeľé
jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé
'" poloŽky na
související
s poskýnutou neinvestiění dotací 3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleene
p.o ů""
hospodářsĘch činnostípřijemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši ôdpovĺdajĺci podílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), které musí byt příjemce schopen aólozit.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou o'ôuóu příjemce (statutární
orgtĺn, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisójící s poskytovanoi šluzbou musí
bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit přijemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkárch apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźnat odděleně od ostatních
hospodĺĺřsĘchčinnostíči jiných sociálních služeb zejména
výši nákladů a výnosů
""lkouou
(qýsledek hospodaření) za kalendářní ľok souvisejícíchqýhradně
s každou jednotlivou službou a
zároveřl, aby byl nazákladě ođděleněvedené účetníevidence schopen vyeleňit náklady,
které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 3 nebo z neinvestičnídotace z. kaŹdý účetnízápis v účetnictví
příjemce musí byt podložen pľůkaznýmričetnímzáznamem.
8

9.

Příjemce je povinen účetnízáznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé,že sejedná o náklad hrazený
z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestiění dotace 2, a ná účetníchzáznamech
uvést výśi
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestičnídotace 3 nebo z neinvestiěni đotace2.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 5 programu. Příjemče je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uživatelů,vést evidenci vesŕeých potřeb užňatelů
a vykazovät

potřeby uživatelůslužby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve_struktuře podle Regionální
karty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektľoniôte poao"uc' konkrétní

způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci přijemce. Poskytovatel jó oprávněn vyzvat
přijemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv u p.ůběhu období, na tteľe jsäu poskytóvány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení.Souhrnné konečnéhodnoý "kvanti.tativních
a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázatv Závěreč,né zprávě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,ztlvěreěná, zpráva"). Yykázané hodnoý indikátoiů musí bý prokazate|né
a
ověřitelné kontrolou.
10. Přijemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskytovatele
v souladu s aktuá lními verzemi dokumentů
operačníhoprogramu Zaměstnanost
.esfcr
především v souladu s aktuální verzí obecné části pravidel pľo

żadatele a příjemce v rámci opeľaěního pľogramu Zaměstnanost ( www. e sfc r. czy'fi e/90 02)
a
PoĘnů pľo evidenci podpory poskýnuté účastníkům
pľojektů
(www.esfcr.c/fi le/9882). Přijemce je povinen poskynout odboľu sociálních věcí Kľajského
úřadu
Karlovarského kľaje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboru řízenípĄektů Krajského
úřadu
Karlovarského kľaje (dále jen
řízení projektů") součinnost při sledování a vykazování
',odbor
indikátoľů. V rámci projektu jsou
sledovány a vykazovány indikátory 6 00 00 Celkový poěet
účastníků,
670 l0Yyužívánípodpořených osob a670 Ol Kapacita podpořených služeb. SluŽby
musí bý cíleně zaměŕeny na konkrétní účastníky,tj. uŽi vatele služeb, kteří budou vykazováni
v
I

v souladu s aktuá|ní verzí

4/r0

indikátoru 6 00 00. Podmínkou pľo vykázání uŽivatele služby do indikátoru 6 00 00 je uzavření
písemné smlouvy o poskýnutí sociální služby s uživatelem. Příjemce je povinen předložit odboľu
řízeníprojektů v termínu do 10. 1.20Ż0 monitoľovací list podpořené osoby vyplněný zakaŹdého
uŽivatele nově podpořeného zpľojektu ve sledovaném období, tj. od 1.9'2019 do 3l. lŻ.2019'
Příjemce je dále povinen předložit odboru řízeníprojektů ve qýše uvedeném termínu monitorovací

|ist podpořené osoby vyplněný za każdého użivatele, u kterého byla ve sledovaném období
podpoľa v rámci projektu ukončena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhrnně
na jednom formuláři ve struktuře požadovaných dat, která vyplývají z formultte zveŕejnénéhona
webových stránkách https://www.esfor.c/monitorovani-podporęnych-osob-opz. Monitorovací list
podpořené osoby předkládá příjemce v písemnépodobě, podepsaný zástupcem statutĺárního
oľgánu, popř. jím pověřenou osobou azároveń v elektronické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx.
Upřesňující infoľmace ke sledování a vykazování indikátorů budou příjemci průběžně
poskytovány ze strany odboru řízení pľojektů.

i

11. Poskýovatel pověřuje příjemce, jakoŽto zpľacovatele, ke zpracování osobních údajůvčetně
zvláštní kategorie'osobních údajů(dále jen ,'osobní údaje") osob podpořených v projektu za
účelemprokź.ztní řádného a efektivního nakládání s pľostředky Evropského sociálního fondu'
které byly na ręalizaci projektu poskýnuty z operaěního progľamu Zaměstnanost. Příjemce je
oprávněn zpracovtxat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v ľámci opeľaěního programu Zaměstnanost. osobní údaje je
příjemce opľávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu. Příjemce je povinen
zpracovávat a chľánit osobní údaje v souladu s nařízenímEvľopského parlamentu a Rady (EU)
Ż0161679 ze dne Ż7 . dubna 2016, o ochraně ýzických osob v souvislosti se zpľacováním osobních
údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zľušenísměrnice 95ĺ46lBs a vsouladu sbodem
18.1.3.3 Nakládání sosobními údaji účastníků
projektu obecné části pravidel pro żadatele a
příjemce v rámci opeľačníhoprogramu Zaměstnanost.
12. Příjemce je povinen před|oŽit odboru sociálních věcí zźněreč,nouzpľávu na formuláři uvedeném

vpříloze č. 5 programu' a to nejpozději do 15. 2.2020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskýování služby na záklađěľozhodnutí o zrušení registľace služby, případně k ukončení
smlouvy dle ělánku IX., je příjemce povinen předložit závěreěnou zprtlvu do 15 pľacovních dnů

od ukončeníposkytování sluŽby, případně od ukončenísmlouvy. Závěreěnou zprávu předkládá
příjemce v elektronické podobě na sdíleném úloŽištiposkýovatele (https://vykazy.krkarlovarsky'cz) a ztroveřl v písemnépodobě, pľo dodrŽení termínu pro předloŽení závěreč,né
zprźuyje rozhodující datum razítka podatelny kľajského úřadu, nebo okamžik dodání do datové
schránky poskýovatele v případě zaslání závěľeěné zprávy do datové schránky, a okamŽik uložení
záv&eěné zprávy na sdílenémúloŽišti poskýovatele. Závěreč,ná zprźlva se zpracovává za kaŹdou
službu zvlášť. Vpřípadě, żę závěrećná zpráxa bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné ěi nedůvěryhodné,wzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektronicky k odstľanění nedostatků závěreěné zprátvy ve lhůtě stanovené v elektronické výmé.

je finančnívypořádání neinvestiění dotace 3 a neinvestičnídotace 2
poskytnuých na zajištěníslužby. Finančnímvypořádáním se rozumí přehled o skutečných
nákladech a ýnosech vztahujícíchse ke sluŽbě, věetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vratky nevyčerpaných peněžních pľostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiění dotace

13. Součástíztryěreěné zprávy

3 a neinvestiění dotace 2.

14. Příjemce je v souladu s aktuální

verzí Specifické části pľavidel pro Žadatele a příjemce pľo
pľojekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

://www.esfcr
vt
povinen předložit odboru sociálních
věcí tabulky s vyúětováním výdajů v rámci pľojektu za období od l. 9. 2019 do 3l. 12. 2019, ato
nejpozději do l5. Ż.2020. Vzor tabulky je zveřejněn na portálu www.esfcr.czlvyzva-005-opz.
Tabulka se předkládá v elektronické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx na adresu dotace.osv@krkarlovarsky.cz. Tabulka musí bý opatřena elektľonickým podpisem zástupce statutárního orgánu,
popř. osoby opľávněné zastupovat příjemce. Pokud není možnétabulku opatřit elektľonickým
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podpisem, bude tabulka zaslána v listinné podobě opatřené vlastnoručnímpodpisem zástupce
statutárního orgánu, popř. osoby oprávněné zastupovat příjemce. V případě, kdy bude tabulka
podepsána osobou oprávněnou Zastupovat přijemce odlišnou od statutárního orgánu, bude
k tabulce přiložen originál nebo ověřená kopie đokladuopravňujícího zastupovat příjemce (p|ná
moc / pověření). Tabulka se vyplňuje zakażdou sociálni službúmlášť, do tabulĹy"se vyp)ĺujĺ
údaje ýkajícíse čerpání neinvestiění dotace 3. Z popisu výdaje musí bý jasné, co byio preańctem
výdaje tak, aby bylo možnéposoudit jeho způsobilost' V případě nedostáteeného pópisu
ýdaje ěi

pochybnosti o způsobilosti někteľého zvýdajű bude příjemce vyzvćn r výsvctleni
iopr.
k doloženíkopie konkľétníhoúčetníhodokladu.

15. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předložit přehleđ celkových nákladů a
výnosů, které vznikly'v souvislosti s poskýováním jednotlivé služby, na kterou býla poskytnuta
dotace, popř. na vy-žádání předložit kopii daňového přiznání, věetně kopií,účetnícń
výĹazů, kteľé
tvoří povinné přílohy úěetnízávěrky, vč. přílohy úěetnízávěrky.

je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČR poskýnout písemně Ve lhůtě uľčenéodborem sociálních věcí nebo

16. Příjemce

Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí ČRpoŽadované doplňující informace či dalšídokumenty
souvisejícís poskytovanou službou. Příjemce je povinen spolúpľacovat a posĘltnout součinnost
v souvislosti s evaluací projektu.
17. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. zmény v údajícho přijemci:
o v nźzvu příjemce,

o

o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v
o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve'idaji
složenístatutárního orgánu,
v bankovním spojení,
. Změny v rozhodnutí o registľaci služby,
o ukoněení poskytování služby nazź./ľ.ladě rozhodnutí o zľušeníregistľace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen
doloŽit
změny ľelevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášen é zmény eviduje u pőr." v pŕípadé'

změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti přijemce vyrozumí ve ńritc
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámenÍzměny doľuěeno, včetně uvedení důvodu.

l0

że
pracovních

18. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,né zprávy údaje o přidělených zdrojích financování
z veřejných zdľojů.Přílohou závěreč,né zprávy jsou kópie právnícń aktů' ni zékladě kteých
9lužby
byla finanění podpora přidělena (rozhodnutí' smlouva čijiný právní akt);
19. Nevyčerpané peněžníprostředky zdotace je příjemce povinen vrátit nejpozději
vtermínu
stanoveném pľo předloŽení závěreč,né zprávy odboru sociálních věcí formoů bezhotovostního

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněżní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozději v poslední den teľmínustanoveného pro předloŽení závěiečn é zprźxy),
a

to následovně:

o

nevyčerpanou část neinvestičnídotace 3 na účetč)
s úěelovym
znakem, variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkrétní služby v souladu se
specifikací a rozpisem ýše neinvestiění dotace 3 na jednotlivé sluŽby dlě přílohy č. l
smlouvy,
nevyčeľpanou část neinvestiění dotace Ż na űč,et č)
variabilní symbol
'
5Ż21089368' specifický symbol 662 l .
Současně s vrácením nevyěeľpaných peněžníchprostředků zašle přfiemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 6 progľamu.
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20. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté peněžníprostředky ěi jejich část poskýovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst. l9 smlouvy, jestliže odpadne účel,na kteý jsou peněžní
pľostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
domL Současně s vrácením peněŽních pľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 6 pľogľamu.
21. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněŽní prostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyrovnání' Zanadmérnévyrovnání se povaŽuje:
o nezajistĹli příjemce ľozsah sluŽby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn., nesplní-li
příjemce stanovené minimální hodnoty plnění závazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze ě. l smlouvy,
. výše kladného ľozdílumezi skuteěně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a'smtouvou.
K nadměľnému vyrovnání, ke způsobu a teľmínu vrácení poskytnuých peněŽních prostředků ěi
jejich ěásti blíte viz dokument Mechanismus výpoětu vyrovnávací platby, poskytnutí vyrovnávací
platby, kontrola a přezkoum{ni,'yyľovnávací platby pro rok 2019, kteý tvoří přílohu ě. l
progľamu.

22. Přijemce je povinen řádně uchovávat veškeľédokumený a účetnízźznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskytování
služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního ľoku, na kteý byly peněŽní
prostředky poskýnuty. Příjemce je povinen uchovávat po dobu l0 let veškeré dokumený
související s realizací pľojektu, tato povinnost se neýká dokumentů předaných příjemcem
poskytovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskýovateli na zák|adě
poŽadavku stanoveného právním předpisem.
23. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhźní zadrźených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznźtmit poskýovateli
do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy doš|o kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, slouěení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

24. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede přijemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst' 12 a 13 tohoto článku, a to ke dni likviđace.
25. Příjemce je povinen hradit náklady' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu,než zilětupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly peněŽní prostředky
dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,ze kterého byla úhrada nákladů
uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních pľostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě' 3201200l Sb.,
o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č:. Ż55l20l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znénípozdéjšíchpředpisů a dalšímiplatnými a úěinnými pľávními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek' za nichź byla dotace poskýnuta' včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.
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2.

v průběhu poskytování služby i po skoněení účinnostismlouvy vývétŕet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a využití dotace, kontrolu průběhu
poskýování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvis|ostije příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamü o poskyované
službě, popř. vstupovat do pľostor, kde je služba poskytována' Příjemce je povinen umožnit qýkon
kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv
na vyŹádání k nahlédnutí veškeľéúčetnízáznamy vztahujíci se k službě a umoŽnit
i kontľolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních účetních
záznamű, vč. podkladů.

3.

Poskýovatelje opľávněn v rámci kontľoly dodrŽování podmínek, zanichż byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a průběhu poskýování sluŽby poŽadovat předloŽení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskýování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazující průběh poskýování služby uŽivatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů služby, zejména ztznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování služby, smlouvy o poskýnutí sociální služby,
vybľanéhovzoľku uŽivatelů sluŽby v ľozsahu stanoveném kontľolním orgánem. Příjemce souhlasí
s tím, aby osoby opľávněné k provádění kontľo|y uskutečnily v rámci kontroly ľozhovory
s vybranými uŽivateli služby (s jejich souhlasem) za účelemzískźniěi ověření informací o
průběhu poskytován í služby.

4.

Přijemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenĘ, související s plněním účeluposkýnuté dotace.

5.

Příjemce je povinen za účelemověření plnění povinností vypl1ývajících ze smlouvy vytvořit
podmínky k pľovedeníkontroly vztahující se k ľealizaci projektu' poskýnout oprávněným osobám
veškeré doklady váŽícíse k realizaci pľojektu, umožnit průběŽnou kontľolu skutečnéhostavu
ĺealizace projektu v místě jeho realizace a poskýnout souěinnost všem osobám oprávněným k
provádění kontroly. Těmito opľávněnými osobami jsou poskyovatel, űzemní finanění orgány,

Příjemce

je povinen

Ministeľstvo financí ČR, Ministerstvo pľáce a sociálních věcí ČR, Nejvyššíkontľolní úřad,
Evropská komise a Evľopský účetnídvůr, případně dalšíorgány opľávněné k qýkonu kontro|y'

6.

Příjemce je povinen realizovatnápravná

opatření, kteľá mu byla uloŽenanazélk|adě prováděných
kontľol, a to v požadovaném teľmínu' rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uloŽil.

článek VIII.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

Jestliže příjemce nesplní někteľou ze svých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aŹ ll,16
aż 78,22 až'25, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíze smlouvy, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smys|u ustanovení $ 22 zźkona o rozpočtoqých
pravidlech územníchrozpočtův důsledku poľušeníméně zálvažné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za ménézźtvaŹnépoľušeníľozpočtovékázně ve výśi1,5 %
poskytnuých peněžníchprostředků dle smlouvy do ľozpoětu poskýovatele.

2.

Jestliže příjemce nesplní termín odvodu peněŽních prostředků dlečlánku VI. odst. 19, Ż0,2l,
považuje se toto jednání za zadrŽení peněŽních pľostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
vsouladu sustanovením $ 22 zźlkona o ľozpočtovýchpľavidlech územních rozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výši zadržených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.
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3.

Jestliže příjemce neprokáže způsobem stanoveným v článku VI. odst. 7Ż, 13, 14, 15 pouŽití
peněžních pľostředků vsouladu sčlánkem VI' odst. l,2, popř. pouŽije poskýnuté peněžní
prostředky (případně jejich část) v ľozpoľu s ustanovením článku VI' odst' l, 2 smlouvy, povażují
se t5rto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
$ 2Ż zákona o rozpoětových pľavidlech územních ľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtoqých pravidlech územníchľozpočtů
odvod za porušení rozpočtovékázně ve výši neoprávněně použiých peněžníchprostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4.

Veškeľéplatby jako důsledky poľušenípovinností příjemce provede přijemce formou
bezhotovostního převodu na účetč,ísl
vedený u Komerění banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5.

Porušenírozpoětové kź"znémůžebý důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmuv dalšímobdobí'

6.

Nepľovedení finančního vypořádání dotace v souladu s ělánkem
důvodem pro neposkýnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

VI' odst. 1Ż, 13

můŽe bý

Clánek IX.
Ukončenísmlouvy

l.

Smlouvu lze zruśit na základě písemnédohody smluvních stľan nebo qýpovědí.

2.

Kterákoli smluvní stľana je opľávněna tuto sm|ouvu písemně vypovědět bez udtni důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počíná běŽet l. dnem následujícím po dni doručení
ýpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że ýpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. lŻ a 13 smlouvy, a to ke dni
ukončenísmlouvy.

4.

Ve ýpovědní lhůtě můžeposkytovatel pozastavit poskýování peněŽních prostředků z dotace dle

článku IV.

Clánek X.
Závérečná ustanovení

l.

Pľavidla a podmínky pro poskýnutí, čerpání, kontrolu a finančnívypořádání dotace jsou dále
stanoveny v programu a dokumentu Mechanismus výpoětu vyľovnávací platby, poskytnutí
vyrovnávací platby, kontrola a přezkoumání vyľovnávací platby pro rok 2019,kteÚ tvoří přílohu
č. l pľogľamu,popř. v da|šíchdokumentech výše uvedených v textu smlouvy' Tyto dokumenty
jsou pro přijemce závazné, včetně jejich případných dodatků či aktualizací. Dokumenty
poskytovatele jsou
zveřejněny na
weboých stľánkách www.krkarlovarsky.c/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky_socialni/soc_pľispevk},.aspx'
Příjemce
pľohlašuje, Že se seznámil s dokumený poskýovatele a bude se jimi při hospodaření s
poskytnuými peněŽními prostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s dokumený
operaěního pľogramu Zaměstnanost, kterymi jsou upravena pravidla pro Źadatele a příjemce
(www.esfcr.c/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz)
a postup pro monitoľování podpořených
osob (www.esfcr.czlmonitorovani-podporenych-osob-opz), a bude se těmito dokumenĘ při
hospodaření s poskynuými peněžnímiprostředky řídit'
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Ż. Smluvní strany souhlasně

prohlašují, žeżádnýúdaj v této smlouvě není povatován za obchodní
tajemství abezýbradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva ěi zvláštní obecně ztxazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona č). 50012004 Sb., správní Íád, ve znění pozdějšíchpředpisů
azákonač).89120|2 Sb., občanský ztlkoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění v registľu sm|uv
na zźtkladéztlkona č). 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti stejnopisech, znichŹ jeden obdržípříjemce a čtyři poskýovatel.

5.

Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv nazźlk|adězákonač,.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů pľovede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registru smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky uvedené v
zźthlavísmlouvy.

6. o

poskytnutí peněžních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zttkona o kľajích Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje usnesením č. ZK
359/ll/19 ze dne 11. 11. 2019.
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