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Evropská unie
Evropský sociální fond
operační program Zaměstnanost

r
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KRAII

Evidenční číslo kŁo 3í3ć/20ą

vE ŘE JNoPRÁvľÍ sľrLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského kraje na zajištění sociálních služeb v rocę 2019 v rámci

projektu Podpoľa vybraných služeb sociální prevence II (dále jen ,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Kaľlovarský kĺaj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
lČo: 7089t 168
DIČ: CZ7089l168
Zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
Bankovní spojení:
Cís|o úětu: 
(dále jen,'poskýovatel")

a

Denní centrum Mateřídouška' o.p.s.
Sídlo:
datová schránka:
IČo:
Právní foľma:
Registľace ve veřejném ľejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen 

',přijemce")

Školnĺ 737,357 35 Chodov
ddz<k7s
Ż7989364
obecně prospěšná spoleěnost
Kľajský soud v Plzni, o l l 1

Bc. Věra Bráborcová, ředitelka

(spoleěně jako,,smluvní strany")

Clánek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zákonem ć. 1Ż912000 Sb., o kľajích (krajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen 

',zákon o krajích"), zákonem ě. 10812006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních službách"), zákonem č). Ż5012000 Sb., o rozpoětoých pravidlech
územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů") a v souladu s Programem pľo poskyování dotací v rámci pľojektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence II (dále jen 

''program" a ,,pľojekt") poskytuje poskytovatel
příjemci dotaci na úěel uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článeľ n.
Pověření
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1. Smlouva spolu s Pověřením k poskytování sluŽeb obecného hospodářského zájmu v rámci

projektu (dále jen ,'pověření"), představuje společný akt, jímŹje příjemce pověřen poskytováním

'luź"u 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č,.201Żl2l EU\

ze dne 20. prosince 2Ol1 o použití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní

podporu ve foľmě vyľovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené urěiým podnikům

pověřeným poskýováním sluŽeb obecného hospodářského záj mu.

Ż. Příjemce je pověřen k poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č' l k pověření (dále jen

,'služby").

článek tII.
Výše dotace a její účel, doba, v níź mń být dosaženo účelu

1. Příjemci se vroce 2019 poskýují na zajištění sluŽeb peněŽní prostředky, které jsou součástí

vyľovnávací platby:
o účęlově uľčená neinvestiční dotace zrozpoětu poskýovatele _ neinvestiění dotace 3 ve vyši

2 366 800,00 Kč (slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc osm set korun ěeských),

o účelově určená neinvestiění dotace z rozpoétu posĘrtovatele _ neinvestiění dotace 2 ve výši
309 200,00 Kě (slovy: tři sta devět tisíc dvě stě korun ěeských).

Neinvestiční dotace 3 a neinvestiění dotace 2 (spoleěně dále takéjako "dotaqe")jsou poskytovány

foľmou záiohy s povinností následného vyúčtování. Konkľétní specifikace sluŽeb a ľozpis ýše
dotace na jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze č. l smlouvy.

2. Dotace je uľčena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytovánímzźlkladních druhů a

foľem iociálních sluŽeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů

sociálních sluŽeb; jejich ýčet a charakteristiky jsou uvedeny v ěásti třetí h|avě I díle Ż aż 4
zźtkona o sociálních službách.

3. Úeelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od l. 9. 20l9 do 31' 1Ż.Ż019-

Článek ľv.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Peněžní prostředky ve výši neinvestiční dotace 3 budou příjemci poskýnuý jednorázově do 30

kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z účtu č,

na bankovní úěet uvedený vzáhlaví smlouvy, vsouladu se specifikací a
rozpisem v,ýše neinvestiční dotace 3 na jednotlivé služby dle přílohy č. l smlouvy. odeslání
neinvestiění dotace 3 ve ýši uvedené v článku III. smlouvy je vtnźno na skutęčnost přijetí ěásti

dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí CR na projekt'

Poskytovatel si vyhrazuje pľávo změnit výši a termín ,ýplaty neinvestiění dotace 3, v návaznosti

na změnu výše a termínů výplat ěástí dotace poskytovaných poskýovateli Ministerstvem práce a

sociálních věcí ČR na pľojekt, o ěemž' bude příjemce písemně informován do l5 pracovních dnů

ode dne, kdy se poskytovatel dozví o skutečnostech, které objektivně brání poskytnutí neinvestiční

dotace 3 příjemcivýše sjednaným způsobem.

Ż. PeněŽní pľostředky ve výši neinvestiční dotace 2 budou příjemci poskýnuý jednoľázově do 21

kalendářních dnů po uzavÍení smlouvy' a to formou bezhotovostního převodu z tlétu

č)  na bankovní účet uvedený v zź'ŕllaví smlouvy, variabilní symbol

5221089368 specifický symbol 6622.

článek V.
Záv azné kvantitativní ind ikátory posĘtován í služby
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Zźnazný kvantitativní indikátor je qýkonové měřítko sluŽby, kjehož zajištění se příjemce při
poskýování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźwazných kvantitativních indikátorů včetně
stanovené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č. 1 smlouvy je povaŹovano za
nadměľné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíże viz dokument Mechanismus výpočtu
vyľovnávací platby, poskýnutí vyľovnávací platby, kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pro
rok2019, kteĘý tvoří přílohu ě. l programu.

článek VI.
Základní povin nosti p říj emce

1. Příjemce nesmí poskytnuté peněžní prostředky poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým
osobám, pokud nejde o úhľady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuý.
Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pouŽití peněŽních prostředků v souladu s účelem' na
kteý byly poskýnuty (blíŹe viz ělánek IV odst. l programu).

2. Příjemce je povinen použít dotaci qýhradně k účelu uvedenému v článku III. odst. 2 smlouvy a
pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskytované na t:zemí poskýovate|e nebo
pro oběany poskýovatele. PeněŽní prostředky z dotace lze č,erpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcrrě související s obdobím, na které se dotace posýuje (čl. III. odst. 3 sm|ouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze použít na úhľadu nákladů (vydajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 5 progľamu. Dotaci
nelze poutít na zajištění fakultativních činností ($ 35 odst. 4 zttkona o sociálních sluŽbách).

3. Přijemce je povinen zajistit poskýování sluŽby v souladu s pověřením a plnit povinnosti
vyplývající z pověření.

4. Příjemce je povinen meÍejnit vhodným způsobem, Že na sluŽbu obdľŽęl dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zÍízeny, na propagaěních, informačních mateľiálech'
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskytovatele na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem pľezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Živý kraj*, a to viditelným umístěním loga
projektu na propagaěních materiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videopľojekce). Přijemce umístí
na webových stránkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
www.zivykrai.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v ľámci Závěreč,né zprávy
o poskytování sociální služby (např. audiovideozźznam' fotogľafie, materiály apod.). Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech
(pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsk}"'cz odkaz Karlovarský kraj _
Poskyování symbolů a zéśtit) a loga projektu ,,Żivi l<ľai* (viz lvww.zivykľaj.cz).

5. Příjemce je povinen dodržovat pravidla pro infoľmování a komunikaci a vizutúní identitu
Operačního progľamu Zaměstnanost definovaná v Obecné části pravidel pro Žadatele a příjemce v
rámci operaěního pľogramu Zaměstnanost (www'esfcr.c/filei9002). Příjemce je zejména povinen
umístit v místě poskytování sluŽby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu.
Příjemce umístí plakát na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory budovy),
a to po dobu finanční podpory služby v rámci pľojektu' Příjemce je povinen informovat na
webových stránkách, pokud je má zŕizeny, na pľopagačních, informačních materiálech, pokud je
vydává ke službě, o financování sluŽby v ľámci projektu. Příjemce je povinen informovat o
financování služby v rámci projektu v případě pořádání akcí souvisejících se službou. Publicitu
projektu je příjemce povinen doložit v rámci Závěreč,né zprźxy o poskytování sociální služby
(např. fotogľafie, materiály apod.).
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6. Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľý
sociálních služeb jsou ke statení na weboých stránkách www.kr-
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceE U/OP-l ids-zdroj e/l P_kpss. aspx.

7. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákone m č:. 5631199l Sb., o účetnictví , ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zźlkon o účetnictví") a dalšími souvisejícími platnými a účinnými
právními předpisy. JestliŽe se na příjemce dle $ l odst' 2 zttkona o úěetnictví tento zźtkon
nevztahuje, zavazuje se tęnto příjemce vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími
souvisejícími platnými a účinnými pľávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků věetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů pľůkazně,
s prokazate|nou vazbou ke konkľétní sluŽbě (identifikátoru sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a qýnosů spojených sjinými sociálními sluŽbami či ostatních ěinností příjemce (např. dle
zakázkového či analyického členění). Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeľé
jednotlivé po|ožky související se službou' nikoli pouze na jednotlivé položky související
s poskýnutou neinvestiění dotací 3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady spoleěné pľo více
hospodářských ěinností příjemce se do nákladů služby zahrnují ve qýši odpovídající podílu
stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které musí bý příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;it zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Úěetní opeľace související s poskytovanou šluzbou musí bý
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění, ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl přijemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činností ěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(ýsledek hospodaření) zaka|endářní ľok souvisejících qýhradně s každou jednot|ivou službou a
zároveřl, aby byl nazákladě odděleně vedené úrěetní evidence schopen vyčlenit náklady, které byly
htazeny z neinvestiĺšní dotace 3 nebo z neinvestiční dotace 2. KaŽdý účetní zápis v účetnictví
příjemce musí b;it podloŽen pľůkazným účetním záznamem.

8. Příjemce je povinen účetní ztnnamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 3 nebo z neinvestiění dotace 2, a na účetních záznamech uvést výši
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestiění dotace 2.

9. Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátoľů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou č. 5 progľamu' Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľé potřeby uŽivatelů' vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovat
potřeby uživatelů služby, které naplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální karý
sociální s|užby' Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronické podobě, konkrétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předložení evidence indikátoľů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po je|o ukončení. Souhľnné konečné hodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závéreč,né zprávě o poskytování sociální
služby (dále jen ,,závéreěná, zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí b;ft pľokazatelné a
ověřitelné kontľolou.

10. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskytovatele
v souladu s aktuáIními verzemi dokumentů opeľaěního programu Zaměstnanost
(www.esfcr.czJdokumenł-opz)' především v souladu s aktuální verzí obecné části pravidel pro
Źadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (www.esfcr'cz/file/9002) a
v souladu s aktuální verzí Pokynů pro evidenci podpory poskýnuté účastníkům projektů
(www.esfcr.czlfile/9882). Příjemce je povinen poskýnout odboľu sociáIních věcí KĘského úřadu
Karlovaľského kraje (dále jen ''odbor sociálních věcí") a odboru řízení projektů Krajského úřadu
Kaľlovaľského kľaje (dále jen ,'odbor řízení projektů") součinnost při sledování a vykazovźní
indikátorů. V ľámci projektu jsou sledovány a vykazovźny indikátory 6 00 00 Celkový počet
účastníků, 6 70 l0 Yyużíváni podpořených osob a 6 70 0l Kapacita podpořených sluŽeb. Služby
musí byt cíleně zaměřeny na konkľétní účastníky, tj. uživatele sluŽeb, kteří budou vykazováni v
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indikátoru 6 00 00. Podmínkou pro vykázání uŹivate|e služby do indikátoru 6 00 00 je uzavření
písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby s uživatelem. Příjemce je povinen předloŽit odboru

řízení pľojektů v termínu do l0. l.20Ż0 monitorovací list podpořené osoby vyplněný zakażdého
uŽivatele nově podpořeného zprojektu ve sledovaném období, tj. od l.9.Ż019 do 31. 12.20|9.
Příjemce je dále povinen předloŽit odboľu řízení projektů ve qýše uvedeném termínu monitorovací
|ist podpořené osoby vyplněný za kaŹdého uŽivatele' u kterého byla ve sledovaném období
podpoľa v rámci projektu ukoněena. Monitorovací list podpořené osoby bude vyplňován souhľnně

na jednom formuláři ve struktuře poŽadovaných dat, která vyplývají z foľmuláře zveřejněného na

weboých stránkách https://www.esfcr,czlmonitoľovani-podporenych-osob-opz' Monitorovací list
podpořené osoby předkládá příjemce v písemné podobě, podepsaný zástupcem statutárního

orgánu, popř. jím pověřenou osobou azároveń v elektronické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx.

Upřesňující informace ke sledování a vykazování indikátorů budou příjemci průběžně

poskýovány ze stľany odboru řízení projektů. :

11. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovate|e, ke zpľacování osobních údajů včetně

zvláštní kategorie osobních údajů (dále jen ,,osobní údaje") osob,.podpořených v pľojektu za
účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s pľostředĘ Evropského sociálního fondu,

které byly na realizaci pľojektu poskýnuý z opeľačního pľogramu Zaměstnanost. Příjemce je
oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v obecné části
pľavidel pro Žadatele a příjemce v ľámci operačního programu Zaměstnanost. osobní údaje je
příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu. Příjemce je povinen
zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evľopského parlamentu a Rady (EU)
Ż0161679 ze dne Ż7 . dubna2016, o ochraně Ęzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směľnice 95l46lBs a vsouladu sbodem
l8.l.3.3 Nakládání sosobními údaji účastníků projektu obecné ěásti pravidel pľo Žadatele a
příjemce v rámci opeľačního progľamu Zaměstnanost.

12. Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věci závéreěnou zpľávu na formuláři uvedeném
vpříloze ě. 5 programu' a to nejpozději do 15. 2. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukončení
poskytování služby na základé ľozhodnutí o zrušení registľace sluŽby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX'' je příjemce povinen předložit závěreěnou zprávu do 15 pracovních dnů
od ukončení poskytování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Závéreěnou zprávu předkládá
příjemce v elektronické podobě na sdíleném úložišti poskýovatele (https://vykaąv.kr-

karlovarsky.cz) a zároveřl v písemné podobě' pro dodržení teľmínu pľo předloŽeni závéreěné

zprźtvyje rozhodující datum razítka podatelny kľajského úřadu, nebo okamžik dodání do datové

schránky poskýovatele v případě zas|tní závileěné zprávy do datové schránky' a okamžik uložení
závěręćné zprtlvy na sdíleném úložišti poskýovatelę. Závéreěná zpráva se zpľacovává za każdou
službu zvltśť. Vpřípadě, Źe závěręěná zprélva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,

nesrozumitelné či nedůvěryhodné, wzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zároveřl
elektľonicky k odstranění nedostatků závěręč,né zprátvy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýzvě.

13. Součástí zélvéreěné zprávy je finanční vypořádání nęinvestiění dotace 3 a neinvestiční dotace 2

poskytnuých na zajištění sluŽby. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o skuteěných

náktadech a v'ýnosech vztahujících se ke sluŽbě, věetně vyčíslení rozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyěerpaných peněžních prostředků poskytnuých na sluŽbu z neinvestiční dotace

3 a neinvestiční dotace 2.

14. Příjemce je v souladu s aktuální verzí Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce pro
pľojekty se skuteěně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady
(https://www.esfcr.czlprav idla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) povinen předloŽit odboru sociálních
věcí tabulky s vyúčtováním výdajů v rámci projektu za období od l. 9. 20 l 9 do 3l. 1Ż. Ż079, a to
nejpozději do 15. Ż. Ż02O. Vzor tabulky je zveřejněn na poľtálu www.esfcr.czlvyzva-005-opz.
Tabulka se předkládá v elektronické podobě ve formátu *xls nebo *xlsx na adresu dotace.osv@kr-
kaľlovarsky.cz. Tabulka musí bý opatřena elektronickým podpisem zástupce statutárního orgánu,
popř. osoby oprávněné zastupovat příjemce. Pokud není moŽné tabulku opatřit elektronickým
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podpisem, bude tabulka zaslána v listinné podobě opatřené vlastnoľuěním podpisem zástupce
statutárního orgánu, popř' osoby opľávněné zastupovat příjemce. V případě, kdy bude tabulka
podepsána osobou oprávněnou zastupovat příjemce odlišnou od statutiĺľního orgánu, bude
k tabulce přiložen originál nebo ověřená kopie dokladu opravňujícího zastupovat přijemce (plná
moc / pověření). Tabulka se vyplňuje za každou sociá|ní s|užbu zvlźšť, do tabulky se vyplňují
údaje fýkající se čerpání neinvestiční dotace 3. Z popisu výdaje musí b;it jasné, co bylo předmětem
výdaje tak, aby bylo moŽné posouditjeho způsobilost. V případě nedostateěného popisu qýdaje ěi
pochybnosti o způsobilosti některého zvýdajü bude přijemce vyzvtn k vysvětlení, popř.
k doloŽení kopie konkľétního účetního dokladu'

15. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí předloŽit přehled celkoqých nákladů a
výnosů, které vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sluŽby, na kterou byla poskýnuta
dotace, popř. na vyžádání předloŽit kopii daňového přiznání, věetně kopií 'účetních ýkazů, které
tvoří povinné přílohy účetní závěrky, vč. přílohy úěetní zźtvěrky.

16. Příjemce je povinen na žádost odboľu sociálních věcí nebo na žádost Ministerstva prźrce a
sociálních věcí ČR posĘrtnout písemně ve lhůtě urěené odborem sociálních věcí nebo
Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR požadované dop|ňující infoľmace ěi další dokumenĘ
související s poskýovanou službou. Příjemce je povinen spolupracovat a poskytnout součinnost
v souvislosti s evaluací pľojektu.

17. Přijemce je povinen písemně informovat odboľ sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v ridajích o příjemci:

o v názyu příjemce,
o IČo,
o v označení sídla,
o v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH'
o ve složení statutárního orgánu,
o v bankovním spojení,

o zmény v rozhodnutí o registraci sluŽby,
o ukoněení poskýování služby nazákladě rozhodnutí o zľušení registľace služby,
o zźłnik poskýovatele služby,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny relevantními doklady. odbor sociálních věcí ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě l0 pľacovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, věetně uvedení důvodu.

18. Příjemce je povinen vyktzat v rámci závéreč,né zprźlvy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdľojů. Přílohou zźtvěrećné zpľávy jsou kopie pľávních aktů, nazźtkladě kterych
byla finanční podpoľa přidělena (ľozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

19. Nevyčerpané peněžní pľostředky zdotace je příjemce povinen vľátit nejpozději vtermínu
stanoveném pro předložení závěreěné zprávy odboru sociálních věcí foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele (vrácené peněżní prostředky musí bý připsány na účet
poskýovatele nejpozclěji v poslední den termínu stanoveného pľo předložení závěreěné zprźlvy\, a
to následovně:
. nevyčerpanou ěást neinvestiční dotace 3 na úěet č  s úěeloým

znakem, variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkĺétní služby v souladu se
specifikací a rozpisem ýše neinvestiění dotace 3 na jednotlivé sluŽby dle přílohy č. 1
smlouvy,

. nevyčęrpanou část neinvestiční dotace 2 na űč,et č) variabilní symbol
5221 0893 68, specifický symbol 6622.

Současně s vľácením nevyčerpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 6 programu'
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20. Příjemce je ľovněŽ povinen vrátit poskýnuté peněŽní prostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným vělánku VI. odst. l9 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou penéźní
prostředky poskyovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne' kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozví. Souěasně s vrácením peněŽních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze ě. 6 programu.

21. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky či jejich část poskytovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměmé vyrovnání se povaŽuje:

o nezajistí-li příjemce rozsah služby uvedený v příloze č. 1 smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimá|ní hodnoý plnění ztxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č. 1 smlouvy,

o výše kladného rozdílu mezi skuteěně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a śmlouvou.

K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnutych peněŽních prostředků ěi
jejich části blíže viz dokument Mechanismus qýpočtu vyľovnávací platby, poskýnutí vyrovnávací
platby, kontľola a přezkoumání vyrovnávací platby pro ľok 2019, kteĘý tvoří přílohu č. 1
progľamu.

22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a ličetní záznamy související
s poskytováním služby dle smlouvy a pľokazující čerpání peněžních prostředků na poskyování
sluŽby po dobu l0 let následujících po skoněení kalendářního roku, na kteý byly peněžní
prostředky poskytnuĘ. Příjemce je povinen uchovávat po dobu l0 let veškeľé dokumený
související s realizací pľojektu, tato povinnost se neýká dokumentů předaných příjemcem
poskýovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskýovateli na zák|adě
požadavku stanoveného právním předpisem.

23. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhání zadrżených nebo neoprávněně použiĘých pľostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mítza
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení ěi splynutí sjiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.

24. Pŕíjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede přijemce finanční vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 12 a 13 tohoto článku, a to ke dni likvidace.

25. Příjemce je povinen hradit náklady, kteľé uplatňuje z dotace, poUZę z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zźlh|avi smlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu, než zílč,tupříjemce'
kteý je uveden v zt,ŕ'lavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly peněžní prostředky
dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet' ze kterého byla úhľada nákladů
uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č,. 320/Ż00| sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č,.255lŻ012 Sb., o kontrole (kontľolní řád)' ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a ričinnými pľávními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek' za nichż byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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2. Příjemce je povinen v průběhu poskýování služby i po skoněení účinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a vyuŽiti dotace, kontrolu průběhu
poskýování služby a p|nění rozsahu poskýované služby. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamű o poskytované
s|uŽbě, popř. vstupovat do prostor' kde je služba posĘtována. Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst' l tohoto ělánku, poskytnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným
k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontľolním oľgánům poskýovatele kdykoliv
na vyžádání k nah|édnutí veškeré účetní záznamy vztahujicí Se k službě a umožnit
i kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých úěetních
záznamű, kteľé nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních účetních
záznamü, vě. podkladů.

3. Poskýovatel je opľávněn v rámci kontľoly dodržování podmínek' zanichž. byla dotace poskýnuta,
kontroly rozsahu a pľůběhu poskytování služby požadovat předložení další evidence a dokladů,
dokumentů dkajících se poskytování sluŽby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátorů' dokumentaci prokazující pľůběh poskyování služby uživatelům služby). Příjemce je
povinen předloŽit dokumentaci uŽivatelů služby' zejména ztznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, záznamy o průběhu poskýování služby, smlouvy o posĘrtnutí sociální služby,
vybľaného vzorku uživate|ů služby v rozsahu stanoveném kontrolním oľgánem' Příjemce souhlasí
s tím' aby osoby oprávněné k provádění kontroly uskuteěnily v rámci kontroly rozhovory
s vybľanými uživateli sluŽby (s jejich souh|asem) za űč,elem ziskání či ověření infoľmací o
průběhu poskýování sluŽby.

4. Příjemce je povinen naŽádost poskyovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenĘr, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

5. Příjemce je povinen za účelem ověření p|nění povinností vyplývajících ze smlouvy vyrvořit
podmínky k provedení kontroly vztahující se k ľealizaci projektu, poskýnout oprávněným osobám
veškeré doklady váŽící se k realizaci pľojektu, umoŽnit průběŽnou kontro|u skuteěného stavu
realizace projektu v místě jeho ľealizace a poskytnout souěinnost všem osobám oprávněným k
pľovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel, územní finanční orgány,
Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad'
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k qýkonu kontroly.

6. Přijemce je povinen realizovatnápravná opatření, která mu byla uloŽenanazákladě prováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a infoľmovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

článek VIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

t. Jestliže příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v ělánku VI. odst. 3 až 11, 16
aŹ.78,Ż2 aż25, popř. jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto
jednání za porušení ľozpočtové ká.zné ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtoých
pravidlech územních rozpočtů v důsledku poľušení méně zźlvaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méné zćyaźné poľušení rozpočtové kázně ve wśi 1,5 yo

poskytnuých peněžních prostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2. JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněžních prostředků dle ělánku VI. odst. 19, Ż0, Żl,
povaŽuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o
ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ Ż2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši zadrżených peněŽních prostředků do ľozpočtu poskýovatele.
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3. JestliŽe příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v ělánku VI' odst. lŻ, 13, 14, 15 pouŽití
peněŽních prostředků vsouladu sčlánkem VI' odst. 1,2, popř. použije poskýnuté penéŹní
pľostředky (případně jejich část) v rozpoľu s ustanovením ělánku VI. odst. 1, 2 smlouvy, povaŹují
Se Đ/to prostředky (případně jejich č,ást) za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení

$ Ż2 zákona o ľozpočtoých pravidlech územních rozpočtů' Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovenim $ ŻŻ zákona o ľozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů
odvod za poľušení rozpoětové kázné ve výši neoprávněně pouŽiých peněŽních prostředků do
rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede příjemce foľmou
bezhotovostního převodu na úěet č,ísl vedený u Komerční banky, a.s.,
pobočka Karlovy Vary.

5. Porušení rozpoětové kázně může bý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6. Neprovedení finančního vypořádání dotace v souladu s článkem VI. odst. 12, 13 můŽe bý
důvodem pľo neposkytnutí dotace v dalším kalendářním roce.

Clánek IX.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazákladě písemné dohody smluvních stran nebo vypovědí.

2. Kterákoli smluvní Stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Že výpověď byla doľučena
5' dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. 12 a 13 smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

4. Ve výpovědní lhůtě může poskytovatel pozastavit poskytování peněŽních pľostředků z dotace dle
článku IV.

Clánek X.
Zá.ľérečná ustanovení

1. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontľolu a finanční vypořádání dotace jsou dále
stanoveny v pľogramu a dokumentu Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby, poskýnutí
vyrovnávací platby, kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pro rok 2019,kÍeý tvoří přílohu
č. l programu, popř. v dalších dokumentech výše uvedených v textu smlouvy. Týo dokumenty
jsou pro příjemce závazné, včetně jejich případných dodatků ěi aktualizací. Dokumený
poskýovatele jsou zveřejněny na webových stránkách www.kr-
karlovarsk Příjemce
prohlašuje, Že se seznámil s dokumenty poskytovatele a bude se jimi při hospodaření s
poskynuými peněŽními prostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje, że se seznárnil s dokumenty
operačního programu Zaměstnanost, kteĘými jsou upravena pravidla pro žadatele a příjemce
(www.esfcr.czJpravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a postup pľo monitorovĺní podpořených
osob (www re -osob-o
hospodaření s poskytnuými peněžními prostředky řídit.
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a bude se těmito dokumený při



2. Smluvní stľany souhlasně prohlašují, Že Žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství a bezqýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźlkona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č,. 89lŻ0|Ż Sb., oběanský zákonik, ve znéní pozdějších předpisů.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
, na základě zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichż jeden obdrŽí příjemce a čýři poskytovatel.

5. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv nazé/ľ.ladě zákona é' 340lŻ0|5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v registľu smluv bude příjemci zasláno pľostřednictvím datové schránky uvedené v
záhlaví smlouvy.

6. o poskytnutí peněŽních pľostředků a uzavření veřejnopľávní smlouvy rozhodlo v souladu
s ustanovením $ 36 písm. c) zélkona o kľajích Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením ě. ZK
359/lll19 ze dne 1l.1l.Ż0l9.

Přílohy:
1. Specifikace sluŽeb a ľozpis poskýnuté dotace

Karlovy Vary dne
Ł)| ąĺ, LĐę i(.'/n /%...'.. dne .ď'/.. ;..(/: b / ź

i - 'ĺĺ
poskýovatel příjemce

^':o'o'

Dagmaľ Č

DENNĺCENTRUM o
MATEŘĺDoUŠKA, o'p.s.

Śrolnĺ z3z, 357 35 Chodov
tĺo:219 69 364 Tet.; 
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Evropská unie
Evropsk sociální fond
operační program Zaměstnanost 1ľroororoRsKÝt-

ĺ xnnl

specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

evidenčnĺ čislo 'KK^.O 35'3L/za ĺl

279a936Ąlčo:
T)enni rcnlnlm Máté ĺŕ'ÔUšká o o Śpffl. ćc:

'l. speciÍikace sluŽeb

2. Rozpis poskytnuté dotace

'1.9.2019 -
31.4.2021

Użivat lé10,3
Úvazky

pracovnikť] v
p lmé péči

Karlovarsk kraj
osoby s mentálnĺm

postiźenĺm

osoby se zdravotnĺm
postiżenĺm a
chronick m

on mocnénĺm

ambulantniSociálně terapeutické dĺlny
Mate ĺdouśka6794705sociálně terap utické dilny

DllŠl gpccltlklce 3luźby v nłvlzno3 nr
8tanovené Pożađavky nt za azcnĺ 3oclálnl

glu'by do 8ltě 8oclálnĺch 3lużeb

ooba tnánl
pově énl
od-doMln. hodnota

dl Ä ĺNázev
Mln. hodnotr

lnlnlNázév

Územnl
p 3obnÚt

soclálnl 8lużby

Up e8něnl cllovÓ
rkuplny

PÍloÍltnl oblaśt
(dle SPRSS)

Foma
pGkytovánlNĺzev aoclálnl 8lużbyldentlÍlkáto]Druh soclälnlglużby

lndlkátoÍ 2
lndlkltoÍ l 0cdnotka

krprclty)

309 200

2 366 800
vs 5221257472 SS 6622
z toho:
85%EU2o1178o Úz 13 o13
1o% sR 236 680 Úz ĺg ols
5olo KK 118340 Úz 7472

osoby s mentálnĺm
postiŽenim

osoby se zdravotním
postiŽ nĺm a
chronick m

onemocněnĺm

ambulantnĺ
sociáhě terapeUtické dílny

Mate ĺdouŠka
67 705sociálně terapeutické dĺiny

Uple8něnl cĺ|ové
rkupln

P loŤltnl oblast
(dle SPRSSI

Foma
poskvtovánlNlzev 3oclálnl 8lużbyldentmkátoÍDruh Eoclálnl 3lužby




