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Evropská unie
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Evidenčníčíslo /<łz os

vB ŘE JN

ĺs 7/ zp4

oPRÁvľÍs ľvĺLo UvA

o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje na zajištěnísociálních služeb v roce 2019 v rámci
projektu Podpoľa vybraných služeb sociální prevence II (dále jen ,,smlouva")

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kraj
Zápođní353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
Sídlo:

IČo:
DIČ:
Zastoupený:

70891168

CZ70891l68
Mgľ. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

Bankovní spojení:
Číslor:lětu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
(dále jen,,posĘĺtovatel")
a

Joker z. s.

Hradební 516116,350 02 Cheb

Sídlo:
datová schránka:

IČo:

Právní forma:
Registľace ve veřejném ľejstříku
Zastoupený:

fajazyz
2665689Ż
spolek
Krajský soud v Plzni, L 3983
Jaroslava Buchnerová, Dis., Mgr. Petra Lhotáková' Ivana
Šmerdová, členovépředstavenstva

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

článek I.
obecné ustanovení
V souladu

se zákonem ć. lŻ9l2000 Sb.' o krajích (kľajskézŕízeni),ve znění pozdějších předpisů (dále

jen,,zákon o krajích"), zákonęm č. l08/2006 Sb', o sociálních sluŽbách, ve znénípozdéjších
předpisů
(dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), zákonem č,. Ż50/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pľavidlech
územníchľozpočtů")a v souladu s Pľogľamem pľo poskytování dotací v rámci pľojektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence II (dále jen ,,program" a ,,projekt") poskytuje poskytovatel
příjemci dotaci na účeluvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Pověření

TIIO

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskyování služeb obecného hospodářského zájmu v ľámci
pľojektu (dále jen ,'pověření")' představuje společný akt, jímż.jepříjemce pověřen poskýováním
služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise (č). 20l2/2l EU)
ze dne 20' prosince 2011 o pouŽití čl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za zźyazek veřejné služby udělené urěiĘým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Ż. Příjemce je pověřen

k poskyování sociáIních sluŽeb uvedených v příloze č. l k pověření (dále

jen

,,sluŽby").

Clánek III.
Výše dotace a její účel'dobao v níźmá být dosaženo účelu
:

1.

Příjemci Se Vľoce 2019 poskytují na:zajištění sluŽeb peněžníprostředky, kteľéjsou součástí
vyrovnávací platby:
o účelověurěená neinvestiční dotace zrozpočtu poskýovatele - neinvestiění dotace 3 ve výši
Ż Ż97 800,00 Kě (slovy: dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc osm set koľun českých),
o účelověurěená neinvestiční dotace z rozpoétu poskýovatele _ neinvestiění dotace Ż ve ýśi
261 700,00 Kč (slovy: dvě stě šedesátjednatisíc sedm set korun ěeských).
Neinvestičnídotace 3 a neinvestičnídotace 2 (spoleěně dále také jako ''dotace'') jsou poskytovány
formou zálohy s povinností následného vyúčtování.Konkľétníspecifikace služeb a rozpis ýše
dotace na jednotlivé sluŽby jsou uvedeny v příloze č' 1 smlouvy.

2.

Dotace je určena na financováníbětných ýdajů souvisejících s poskytováním ztkladních druhů a
forem sociálních s|užeb v ľozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotliých druhů
sociálních služeb; jejich ýčeta charakteľistiky jsou uvedeny v části třetí hlavě l díle 2 aŽ 4
zźlkona o sociálních službách'

3.

Učelu dotace musí bý dosaŽeno ve lhůtě od 1.9.20t9 do 31' 12.Ż019

článek IV.
Způsob poskytnutí dotace

1.

PeněŽní prostředky ve výši neinvestičnídotace 3 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 30
kalendářních dnů po uzavŕenísmlouvy, a to formou bezhotovostního převodu z úětu č,
na bankovní účetuvedený vzáhlaví sm|ouvy, vsou|adu se specifikací a
rozpisem ýše neinvestičnídotace 3 na jednotlivé, služby dle přílohy ě. 1 smlouvy. odeslání
neinvestiční dotace 3 ve výši uvedené v článku III. smlouvy je vtzáno na skutečnost přijetí ěásti

dotace poskýnuté poskýovateli Ministeľstvem pľáce a sociálních věcí Čn na pľojekt.
Poskýovatel si vyhrazuje právo změnit r{ši a termín výplaty neinvestiční dotace 3, v návaznosti

na změnu výše a termínůvýplat částídotace poskytovaných poskytovateli Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR na projekt' o čęmŽ bude příjemce písemně informován do l5 pracouních dn,i
ode dne, kdy se poskýovatel dozví o skutečnostech, kteľéobjektivně brání poskytnutí neinvestiění
dotace 3 příjemciýše sjednaným způsobem.

Ż. PeněŽní pľostředky ve ýši neinvestiění

dotace 2 budou příjemci poskýnuty jednorázově do 21
kalendářních dnů po uzavŕení smlouvy, a to foľmou bezhotovostního převodu z ilětu
č.
na bankovní účetuvedený v zźlhlavísmlouvy, variabilní symbol
5222089368 specifický symbol
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56.

čHnekv.
2lt0

-t

Záv azné kvantitativní indikátory posĘtování služby

Zźlvazný kvantitativní indikátor je výkonové měřítko služby' kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení závazných kvantitativních indikátoľů včetně
itanóvené minimální hodnoý plnění je uvedeno v příloze č. l smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoý plnění kvantitativních indikátorů uvedené v příloze č' l smlouvy je považovänoza
nadměrné 1ry.ounání. K nadměrnému vyrovnání blíŹe viz dokument Mechanismus výpočtu
vyľovnávací ilatby, poskýnutí vyrovnávací platby, kontľola a přezkoumání vyrovnávací platby pro
rok 2019, ktený tvoří přílohu ě.

1 pľogľamu.

článet Vl.

Zń|<ladní povinnosti

1.

příjemce

;

Příjemce nesmí posĘrtnuté peněŽní pľostředky poskytnout jiným právnickým nebo ffzickým
o.óbá111, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskýnuty.
Příjemce ôdpovídá źa hospodárné a efektivní pouŽití peněžníchpľostředků v souladu s úěelem, na
kteý byly poskýnuty (b|íŹe viz článek IV odst. 1 progľamu).

Ż. Příjemce je

povinen pouŹítdotaci ýhradně kúčeluuvedenému vělánku III' odst' 2 smlouvy a
poír" na ĺhiudu nákĺadů(výdajů) na zajištění služby poskyované naízemí poskýovatele nebo
pro občany poskytovatele. Peněžní pľostředky zdotace lze čerpat pouze na náklady (výdaje)
časově a věcně související s obdobím, na kteľése dotace poskytuje (čl. n. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úĹradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
botaci nelze poůžitna úhľadunákladů (rrýdajů) specifikovaných v ěl. III. odst. 5 pľogramu. Dotaci
nelze poużítna zajištěnífakultativních ěinností ($ 35 odst' 4 zákona o sociálních službách).

a plnit

3.

Příjemce je povinen zajistit poskýování služby v souladu
vyplývajícíz pověření.

4.

je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na sluŽbu obdrŽel dotaci od poskýovatele, a
Příjemce
-na
weboqých stránkáđh, pokud je má zÍizeny, na propagaěních, informačníchmateriálech,
to
pokud je vydává ke službě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat
poskytóvaté|e na pozvánkách, v médiích a tiskových konfeľencích. Příjemce je povinen obdobným
)pmóuem pľezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Živy kra;*, a to viditelným umístěním loga

s

pověřením

povinnosti

piojektu nä p.opuguěnich- mateľiálech, dtie v případě pořádání akcí souvisejících se službou
viaitelnym umísiěnímloga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Příjemce umístí
na weboqých stľánkácň, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz a
ww,w.ziĘvkraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v ľámci Závérećnézprźxy
Ęóskytôvĺní sociálnĺ iluzuy (např. audiovideozáznam, fotogľafie' mateľiály apod.). Příjemce
odpovíáá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech
_
(pravidla p.o ůzitĺloga póskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj
Ěoskytování symbolů i zaśtlt)a loga projektu ,,Żivy ułai* (viz www.zivykľaj.cz)'

5.

Příjemce je povinen dodľžovat pravidla pro informování a komunikaci a vizuá|ní identitu
operačníhopiog.urnu Zaměstnanoit definovaná v obecné části pravidel pľo žadatele a příjemce v
rámci operaenĺňo progľamu Zaměstnanost (www.esfcr.c/file/9002). Příjemce j e zejména povinen
umístit v místě pôskýování sluŽby plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu.
viditelném pľo veřejnost (např. vstupní prostory budovy),
Příjemce umístíplakďt na místě
'nudno
u řo po dobu flnančnípodpory sluŽby v rámci projektu. Příjemce je povinen informovat na
na pľopagaěních' informaěních mateľiálech, pokud je
webofoch stránkách, poĹud je mźl'zÍízény,
o
vydávä ke službě, o financóvání služby v ľámci projektu. Příjemce je povinen informovat
Publicitu
financování služby v rámci projektu v prĺpadě pořádání akcí souvisejících se sluŽbou.
zprźtvy o poskytování sociální služby
projektu je příjemce povinen đoložitv ľámci Żźlvěrečné
(např. fotogľafie, materiály apod.).
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6.

Přijemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zź$emce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální sluŽby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaľý

sociálních služeb jsou ke
karl ovarsky.czldotace/Stranky/dotace

7.

E

staženína

u/oP-

I i

weboých stľánkách

ds-zdroj e/l p_kpss. aspx.

www.ki-

Příjemce je povinen vést úěetnictvív souladu se zákonemč,. 563/1991 Sb., o účetnictví,veznéni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými
pľávními předpisy. JestliŽe se na přijemce dle $ l odst' Ż zákona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje se tento přijemce vést úěetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy. Příjemce je povinen vést v účetnictvístavy
a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů prrikazné,
s prokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoľu sluŽby), řádně oddělenou od nákladů
a výnosů spojených sjinými sociálními službami či ostatních činnosťípřijemce (např. dle
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného úětováníse vztahuje na veškeré

jednotlivé poloŽky související se službou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

s poskytnutou neinvestiční dotací.3 a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahmují ve výši odpovídajícipodílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), kteľé musí být přijemce schopen aôlozĺt.
Metodika musí bý zpracovtna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemcé(sbtutární
orgán, popř. jím pověřená osoba). Účetní operace souvisójící s poskytovanou šlužboumusí bý
úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analýickém členění, ve zvláštních účętníóh
střediscích' zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokźzat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(qýsledek hospodaření) zakalendźtřní ľok souvisejících qýhradně s každou jednotlivou služ-bou a
záĺoveň, aby byl nazákladě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady' které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 3 nebo z neinvestičnídotace 2. Każdý úěetnízápis v účetniówí
příjemce musí bý podloŽen pľůkaznýmúčetnímzáznamem.

8.

Příjemce je povinen úěetnízáznamy označ,it tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad htazený
z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestiční dotace Ż, a na účetníchzáznamech uvést
ýśi
čerpaných peněŽních prostředků z neinvestiění dotace 3 nebo z neinvestičnídotace 2.

9.

Přijemce

l0.

je

povinen vést evidenci kvalitativních

a

kvantitativních indikátorů, které jsou

specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoľingu je přílohou č. 5 progľamu. Příjemóe je
povinen zjišťovat veškeré potřeby uŽivatelů, vést evidenciveškeých potřeb uživatelůavykazovat
potřeby uživatelůsluŽby'které naplňuje jednotlivá služba, a to ve struktuře podle Regionálnĺ ku.ty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů v elektroniôte poaobo, konkľétńí
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskytovatel jó opľávněn vyzvat
přijemce k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na kteié jsôu poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončení.Souhľnné konečnéhodnoty kvantitativních ä
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreěné zprávé o poskytování sociální
služby (dále jen ,,ztlvěreěná zpráva"). Yykázané hodnoý indikátorů musí bý prokazatelné a
ověřitelné kontľolou.
Příjemce je povinen vést evidenci indikátorů a vykazovat indikátory dle pokynů poskýovatele
v souladu s aktuálními verzemi dokumentů operačníhop.og*'nú Zaměstnanost
(www.esfcr.czldokumenty-opz), především v souladu s aktuální veľzíobócné části pravidel pro

źadatele a příjemce v rámci operaěního pľogramu Zaměstnanost (www.esfcr.czlfile/9002j a
v souladu s aktuáIní
proýtů
_verzí Pokynů pro evidenci podpory poskýnuté účastníkům
(www.esfcr.c/file/9882). Příjemce je povinen poskýnout odboru sociálních věcí Krajskeńo ňraau
Karlovarského kľaje (dále jen ''odbor sociálních věcí'') a odboru řízení projektů KĘského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen ,,odboľ řízeníprojektů") souěinnost při slédovánía vykazovtní
indikátorů. V rámci projektu jsou sledovány a vykazovány indikátđly 6 0o 00 Celkôvý počet
účastníků,
6 70 l0 Yy^užívánípodpořených osob a 6 70 01 Kapacita podpořených služeb' Siužby
musí bý cíleně zaměřeny na konkrétní účastníky,tj. uŽivatele služeb' kterí bůdou vykazováni v
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indikátoľu 6 00 00. Podmínkou pro vykázání uživatele sluŽby do indikátoľu 6 00 00 je uzavření
písemnésmlouvy o poskýnutí sociální služby s uživatelem. Příjemce je povinen předložit odboru
řízenípľojektův termínu do l0. l.20Ż0 monitorovací list podpořené osoby vyplněný zakaždého
uživatele nově podpořeného zprojektu ve sledovaném období, tj. od l '9.Ż0l9 do 3l. lŻ'2019.
Příjemce je dále povinen předložit odboru řízeníprojektů ve qýše uvedeném termínu monitorovací
list podpořené osoby vyplněný za kaŹdého uŽivatele, u kterého byla ve sledovaném období
podpora v rámci projektu ukončena. Monitoľovací list podpořené osoby bude vyplňován souhmně
na jednom foľmuláři ve stľuktuře poŽadovaných dat' kteľá vyplyvají z foľmulźŕezveřejněného na
weboqých stránkách https://www.esfcr.c/monitorovani-podporenych-osob-oŁz' Monitorovací list

podpořené osoby předkládá příjemce v písemnépodobě, podepsaný zástupcem statutárního
oľgánu, popř. jím pověřenou osobou a zároveń v elektronické podobě ve foľmátu *xls nebo *xlsx'
Upřesňující informace ke sledování a vykazování indikátoľůbudou příjemci průběžně
poskýovány Ze stľany odboru řízení pľojektů.
:

11. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakoŽto zpľacovatele, ke zpracování osobních údajůvčetně
zvláštní kategorie osobních údajů(dále jen ,,osobní údaje") osob podpořených v pľojektu za
úěelem prokázáni řádného a efektivního nakládání s pľostředky Evľopského sociálního fondu'
kteľébyly na ľealizaci projektu poskýnuty z operačního progľamu Zaměstnanost' Přijemce je
opľávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v obecné ěásti
pravidel pro žadatele a příjemce v ľámci opeľačníhoprogramu Zaměstnanost. osobní údaje je
příjemce oprávněn zpracovźlvat výhľadně v souvislosti s rea|izací projektu. Příjemce je povinen
zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU)
Ż0161679 ze dne 27. dubna2016, o ochraně fuzických osob v souvislosti se zpľacováním osobních
údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lBs a vsouladu sbodem

projektu obecné části pľavidel pro Žadatele a
18.l.3.3 Nakládání sosobními údaji účastníků
příjemce v rámci opeľaěního programu Zaměstnanost'

12. Příjemce je povinen před|ožit odboru sociálních věcí ztyěreěnou zprávu na formuláři uvedeném

vpříloze ě. 5 programu' a to nejpozději do 15. 2' Ż0Ż0' Vpřípadě' kdy dojde kukončení
poskýování sluŽby na zźk|adérozhodnutí o zrušení ľegistrace služby, případně k ukončení
smlouvy dle článku IX', je příjemce povinen předloŽit závěrečnou zpréwu do l5 pracovních dnů
od ukoněení poskýování sluŽby, případně od ukončení smlouvy. Závéreěnou zprávu předkládá

příjemce v elektľonické podobě

na

sdílenémúložištiposkyovatele

(https://vykaąv.kr-

karlovarsky.cz) a zároveř'l v písemnépodobě, pro dodľŽení termínu pro předloŽení závěľečné
zprźtvyje ľozhodujícídatum razítka podatelny kľajského úřadu, nebo okamžik dodání do datové
schľánky poskýovatele v případě zaslání závěreěné zprávy do datové schránky, a okamžik uložení
závěreěné zprélvy na sdílenémúložištiposkýovatele. Závěreěná zpráva se zpracovává za każdou
sluŽbu zv|tśť.Vpřípadě, Źe závérečnázpráva bude neúplná, údaje vní uvedené nepřesné,
nesrozumitelné či nedůvěryhodné,wzve odboľ sociálních věcí příjemce telefonicky a zźľoveťl
elektronicky k odstranění nedostatků závěreěné zprávy ve lhůtě stanovené v elektľonické ýzvě'

je finančnívypořádání neinvestiění dotace 3 a neinvestiění dotace 2
poskynuých na zajištěníslužby' Finančnímvypořádáním se ľozumí přehled o skuteěných

13. Součástízttvěreěné zprávy

nákladech a výnosech vztahujícíchse ke službě, včetně vyčísleníľozdílu mezi výnosy a náklady
služby a vľatky nevyčerpaných peněžníchpľostředků poskytnuých na službu z neinvestiění dotace
3 a neinvestičnídotace 2.

je v souladu s aktuální verzí Specifické části pravidel pro Žadatele a příjemce pro
projekty se skuteěně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

14. Příjemce

povinen předloŽit odboru sociálních
(hĺps://www.esfcr.c/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz)
věcí tabulky s vyúětováním výdajů v rámci pľojektu za období od l. 9' 20l9 do 31. |2. Ż0l9, 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 oprávněné zastupovat příjemce. Pokud není možnétabulku opatřit elektronickým

slr0

podpisem, bude tabulka zaslána v listinné podobě opatřené vlastnoruěním podpisem zástupce
statutáľního orgánu' popř. osoby opľávněné zastupovat příjemce. V případě' kdy bude tabulka
podepsána osobou opľávněnou zastupovat příjemce odlišnou od statutárního orgánu, bude
k tabulce přiloŽen oľiginál nebo ověřená kopie dokladu opravňujícího zastupovat příjemce (plná
moc / pověření). Tabulka se vyplňuje za każdou sociáIní službu zvlášť, do tabuli<y-se vypiiují
údaje ýkajícíse čerpání neinvestičnídotace 3. Z popisu r^ýdaje musí b;it jasné, co byio predńctem
výdaje tak, aby bylo moŽné posoudit jeho způsobilost. V případě nedostateěného popisu
ýdaje či
pochybnosti o způsobilosti některého zvýd,ajű bude přijemce vyzván t vysvctleni popr.
k doložení kopie konkrétníhoúčetníhodokladu.
15. Příjemce

je povinen na

žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů' kteľé vznikly v souvislosti s poskytováním jednotlivé sluŽby, na kteľou byla posĘrtnuta
dotace, popř. na vyŽádáni předloŽit kopii daňového pŕiznání, včetně kopií,úěetníchvyŘazů, které
tvoří povinné přílohy účetnízávěrky, vč. přílohy úěetnízźtvěrky.

je povinen na žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva pľáce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě uľěené odborem sociálních věcí nebo

16. Příjemce

Ministerstvem pľáce a sociálních věcí ČR poŽadované doplňující informace či dalšídokumený
související s poskytovanou službou. Příjemce je povinen spolupracovat a poskytnout součinnośt
v souvislosti s evaluací projektu.
17. Přijemce je povinen písemně informovat odboľ sociálních věcí o následujících změnách:
o Změny v ridajích o příjemci:
o v názvu příjemce,

o

o
o
o

o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je příjemce plátce DPH,
ve složenístatutárního oľgánu,
v bankovním spojení,
změny v rozhodnutí o ľegistraci sluŽby,
ukoněení poskýování služby nazákladé rozhodnutí o zľušeníregistrace sluŽby,

zánikposkýovatele služby'
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doloŽit
změny ľelevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášen é změny eviduje a polze v případě' že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti přijemce vyľozumí ve lńůtc l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doľuěeno' včetně uvedení důvodu.
a to nejpozději

18. Příjemce je povinen vykázat v rámci závěreč,nézprávy údaje o přidělených zdrojích financování
služby z veřejných zdrojů. Přílohou závěrečnézpľávyjsou kopie právních aktů, nizákladěkteých
byla finančnípodpora přidělena (ľozhodnutí,smlouva čijiný právní akt)'
19. Nevyčerpané peněŽní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu
stanoveném pro předložení závěreč,né zprávy odboľu sociálních věcí formóu bezhotovostního

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněŽní pľostředky musí b;ýt připsány na úěet

poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pľo předloŽení zivěiećně zprány), a

to následovně:

nevyčeľpanou část neinvestičnídotace 3 na účetč)
s účelovym
znakem, variabilním symbolem a specifickým symbolem dle konkrétnísluŽby v souladu se
specifikací a ľozpisem qýše neinvestičnídotace 3 na jednotlivé služby dlě přílohy č. 1
smlouvy,
nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na uěet č
variabilní symbol
' 5Ż22089368'
specifický symbol 6 1 56.
Současně s vrácením nevyčeľpaných peněžních prostředků zašle příjemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v pŕílozeč. 6 programu.

'
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20. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžnípľostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI' odst. l9 smlouvy, jestliŽe odpadne účel,na kteý jsou peněžní
pľostředky poskýovány, a to do 15 pľacovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví' Současně s vrácením peněžníchpľostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v pří|oze č. 6 pľogramu.
21. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich ěást poskytovateli
v případě nadměľného vyľovnání. Zanadměrné vyľovnání se povaŽuje:
. nezajistĹli příjemce rozsah sluŽby uvedený v příloze č' l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoý plnění zéxazných kvantitativních indikátorů
uvedené v příloze č' l smlouvy,
. výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaŽenými výnosy a prokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním služby v souladu s pověřením a smlouvou'
K nadměrnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vrácení poskytnuých peněŽních prostředků či
jejich části blíżeviz dokument Mechanismus ýpočtu vyrovnávaci p|atby, poskýnutí vyrovnávací
platby, kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pľo rok 2019, kteĘŕ tvbří přílohu č. 1
programu.

22. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľédokumenty a účetnízáznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a pľokazujícíčerpánípeněžních prostředků na poskýování
služby po dobu 10 let následujících po skončeníkalendářního roku, na kteý byly peněžní
pľostředky poskýnuý. Příjemce je povinen uchovávat po dobu 10 let veškeré dokumenty
související s realizací projektu, tato povinnost se netyká dokumentů předaných příjemcem
poskýovateli dle smlouvy a dokumentů předaných příjemcem poskýovateli na zá.kladě
požadavku stanoveného právním předpisem.
23. Příjemce je povinen pľůběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti, které mají nebo mohou mítza
následek příjemcůvzánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem' změnu
statutárního orgánu příjemce.

24. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźxa a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zľušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. 12 a 13 tohoto článku, a to ke dni likvidace.
25. Příjemce je povinen hradit náklady, kteľéuplatňuje zdotace, pouze zbankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v zálhlavi smlouvy. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu'než z účtupříjemce,
kteý je uveden v zźlhlavísmlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly peněŽní prostředky
dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,ze kterého byla úhrada nákladů
uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních prostředků mezi bankovními účý.

Clánek VII.
Kontľolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320i2001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźtkon o finanění kontľole), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ć' 255ĺ2012 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichž byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
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2.

Příjemce je povinen v pľůběhu poskytování sluŽby i po skoněení úěinnosti smlouvy vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontľolu čerpání a vyuźitídotace, kontrolu průběhu
poskytování služby a plnění rozsahu poskytované sluŽby. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umoŽnit kontľolnímorgánům nahlédnout do účetníevidence a záznamű o poskytované
sluŽbě, popř. vstupovat do prostor, kde je služba poskytována. Příjemce je povinen umožnit ýkon
kontroly dle odst. l tohoto ělánku' poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným
k pľovádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
na vyžádání k nahlédnutí veškeréúčetnízáznamy vztahující se k službě a umoŽnit
ikontrolu souvisejících skuteěností (dále jen,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznamű, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním oľgánům zajištění oľiginálních účetních
záznamű, vě. podkladů'

3.

Poskýovatelje oprávněn v rámci kontroly dodrŽování podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta,
kontľoly rozsahu a průběhu poskytování služby poŽadovat předložení dalšíevidence a dokladů,
dokumentů'ýkajícichse poskýování služby (zejména evidenci kvantitativních a kvalitativních
indikátoľů, dokumentaci pľokazujícípľůběhposkýování sluŽby uživatelům služby). Přfiemce je
povinen předložit dokumentaci uživatelůslužby, zejména záznamy o potřebách uživatelů,
individuální plány, zźznamy o průběhu poskytování sluŽby, smlouvy o poskýnutí sociální služby,

vybraného vzorku uŽivatelů služby v rozsahu stanoveném kontľolním orgánem. Přijemce souhlasí
s tím, aby osoby opľávněné k pľovádění kontroly uskutečnily v rámci kontroly ľozhovory
s vybľanými uživate|i služby (s jejich souhlasem) za úěelem získáníči ověření informací o
pľůběhu poskýování sluŽby.

4.
5.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinfoľmace, případně
doložit dalšídokumenĘ, související s plněním účeluposkytnuté dotace.

Příjemce je povinen za účelemověření plnění povinností vyplývajícíchze smlouvy vytvořit

podmínky k provedení kontroly vztahující se k ľealizaci projektu, poskýnout oprávněným osobám
veškeré doklady vźźící
se k realizaci projektu, umožnit průběŽnou kontľolu skuteěného stavu
realizace projektu v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám opľávněným k
provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel, űzemní finančníorgány,

Ministeľstvo financí ČR, Ministerstvo prtrce a sociálních vBcí ČR, Nejvyššíkontľolní úřaä,
Evropská komise a Evropský účetnídvůľ,případně dalšíorgány opľávněné k qýkonu kontroly.

6.

Příjemce je povinen realizovatnápravná opatření, kteľá mu byla uloŽenanazákladě prováděných
kontľol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě' a informovat o splnění nápravných
opatření toho, kdo tato nápľavná opatření uložil.

článek VIII.

Důsledky porušenípovinností příjemce

1.

JestliŽe příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v článku VI. odst. 3 aż ll,16
aż 18, Ż2 až. 25, popř. j inou povinnost nepeněŽité povahy vyplývaj ícíze smlouvy, považuje se toto

jednání za porušení ľozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 2Ż ztlkona

o

ľozpočtoých

pravidlech územníchrozpočtův důsledku porušení ménézávaŹné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen provést odvod za méně zźtvażnéporušenírozpočtovékázně ve wśil,5 %
poskytnuých peněŽních prostředků dle smlouvy do rozpočtu poskýovatele.

2.

JestliŽe příjemce nesplní termín odvodu peněŽních pľostředků dlečlánku VI. odst. 79,20,2l,
povaŽuje se toto jednání za zadrżenípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o

ľozpočtových pravidlech územníchľozpočtů.Přijemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtůodvod za
porušení rozpočtovékázně ve výši zadrŽených peněžních pľostředků do ľozpočtu poskýovatele.
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3.

Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v článku VI' odst. lŻ, 73, 14, 15 pouźití
peněŽních prostředků vsouladu sčlánkem VI. odst. 1,2, popř. použije poskýnuté peněžní
pľostředky (případně jejich část) V rozporu s ustanovením ělánku VI' odst. 1, 2 smlouvy, povaŽují
se Ęrto pľostředky (případně jejich č,ást) za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
je v tomto případě povinen
$ 2Ż zákona o ľozpoětových pravidlech územních rozpočtů.Příjemce
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zákona o rozpoětových pľavidlech územních rozpočtů
odvod za poľušenírozpoětové kázně ve výši neopľávněně použiých peněŽních pľostředků do
rozpoětu poskytovateIe.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušenípovinností příjemce provede příjemce formou
vedený u Komeľění banky, a.s.,
bezhotovostního převodu na úěet č,ís|
pobočka Karlovy Vary'

5.

Porušení rozpočtovékázně műŹe byt důvodem, pľo kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu v dalším období.

6.

Neprovedení finaněního vypořádání dotace v souladu s článkem VI. odst. 12, 13 můŽe bý
důvodem pľo neposkýnutí dotace v dalšímkalendářním ľoce'

článelĺlx.

Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit nazź-kladépísemné dohody smluvních stran nebo

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udtní důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, źe ýpověd' byla doľuěena
5' dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle

4.

Ve ýpovědní lhůtě můžeposkytovatel pozastavit poskytování peněŽních prostředků z dotace dle
článku IV.

ýpovědí

ýše uvedených

odstavců tohoto ělánku příjemce provede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle ělánku VI. odst. lŻ a 13 smlouvy' a to ke dni
ukončenísmlouvy.

článeľX.

Závérečná ustanovení

1.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanění vypořádání dotace jsou dále
stanoveny v progľamu a dokumentu Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby' poskýnutí
vyrovnávací platby, kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pro rok Ż0l9,kteý tvoří přílohu
ě. l programu, popř. v dalšíchdokumentech výše uvedených v textu smlouvy. Tyto dokumenty
jsou pro příjemce závazné, věetně jejich případných dodatků ěi aktualizací. Dokumenty
weboých stránkách www.krzveřejněny na
poskýovatete jsou
Příjemce
karlovarskv.czy'dotace/Stľanky/dotaceKK/prisŁevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
jimi
při hospodaření s
prohlašuje, Že se seznámil s dokumený poskytovatele a bude se
poskytnuými peněŽními prostředky řídit. Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s dokumený
operačníhoprogramu Zaměstnanost, kteĘŕmi jsou upravena pravidla pro žadatele a příjemce
(www.esfcr'c/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a postup pľo monitoľování podpořených
osob (w'wrv.esfcr.c/monitorovani-podporenych-osob-opz), a bude se těmito dokumenty při
hospodaření s poskytnuými peněŽními prostředky řídit.

9lr0

2.

Smluvní stľany souhlasně pľohlašují,Źe žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abezýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsaŽených v této smlouvě.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č,. 500/2004 Sb., spľávni Íád, ve znění pozdějších předpisů
azákonač).8912012 Sb., oběanský zákoník, ve zněni pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v ľegistľu sm|uv

na základé zákona č,. 340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zálkon o ľegistľusmluv), ve znění pozdějších

předpisů

5.

a

je vyhotovena v pěti stejnopisech, znichŽ jeden obdržípříjemce a ětyři poskyovatel.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistľu smluv na zźtkladě zákona ě. 34ol20l5
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisti provede poskýovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru smluv bude příjemci zasláno prostřednictvím datové schránky uvedené v
záhlaví smIouvy'

6. o

poskytnutí peněŽních prostřeđkůa uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu

s ustanovením $ 36 písm. c) zttkona o krajích Zastupitelstvo Karlovaľského kraje usnesením ě.

359ĺ11ll9 zedne 11.

ll.20l9.

Přílohy:

1.

Specifikace služeb a ľozpis poskýnuté dotace
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