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Smlouva o poskytnutí dotace
^. 44/27/2016
Smluvní strany
1.
Poskytovatel
Statutární m ^sto Most

zastoupené:
Mgr. Janem Paparegou, primátorem
sídlo:
434 69 Most, Radni ^ní 1/2
I^O:
00266094
DI^ :
CZ00266094
Poskytovatel je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009
bankovní spojení:
^ . ú.
(dále jen „poskytovatel")
a
2.
P^íjemce
Oblastní charita Most
zastoupena:
sídlo:
I^O:
bankovní spojení:
adresa pro doru^ování:
(dále jen „p^íjemce")

Mgr. Evou ^enkovi^ovou, ^editelkou
434 O1 Most, P. Jilemnického 2457
70828920
^ .ú.:
434 O1 Most, Fr. Malíka 973

uzav^ely tuto smlouvu o poskytnutí dotace
^l. I
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je ve^ejnoprávní smlouvou uzav^enou dle § l0a odst. 5 zákona
^ . 250/2000 Sb., o rozpo ^tových pravidlech územních rozpo^t^, ve zn^ní pozd^jších
p^edpis^ (dále jen „zákon ^ . 250/2000 Sb.").
2. Dotace je ve smyslu zákona ^ . 320/2001 Sb., o finan^ní kontrole ve ve ^ejné správ^
a o zm^n^ n^kterých zákon^ (zákon o finan^ní kontrole), ve zn^ní pozd^jších p^edpis^
(dále jen „zákon o finan ^ní kontrole"), ve^ejnou finan^ní podporou a vztahují
se na ni ustanovení tohoto zákona.
3.
^
^. ; °
^

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejn ^ jako
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ustanovení této smlouvy právn ^ závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dota ^ním
programu statutárního m ^sta Mostu na podporu sociálních služeb, prorodinných a
volno^asových aktivit v roce 2016, Ev. ^ .. 02/2015 (dále jen „Dota^ní program") o jehož
vyhlášení rozhodla rada m^ sta Mostu svým usnesením ^ . RmM/1139/21/2015 ze dne 8.
10. 2015.
4.

Neoprávn^ né použití dotace nebo zadržení pen^žních prost^edk^ poskytnutých z rozpo^tu
poskytovatele je porušením rozpo ^tové kázn^ podle § 22 zákona ^ . 250/2000 Sb.
V p^ípad^ porušení rozpo^tové kazn^ bude postupováno dle zákona ^ . 250/2000 Sb.

5. P^edm^ tem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout p ^íjemci podle
dále sjednaných podmínek ú ^elov^ ur^enou dotaci a závazek p ^íjemce tuto dotaci p ^ijmout
a užít v souladu s jejím ú^elovým ur^ ením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
^l. II
Ú^elové ur^ení a výše dotace
Poskytovatel poskytuje p^íjemci dotaci ve výši K^ 177 000,- (slovy: jedno sto
sedmdesát sedm tisíc korun ^eských) ú^elov^ vázanou na úhradu uznatelných náklad^
projektu Rozmarýnek 2016 (dále jen „projekt") vymezených v ^l. IV této smlouvy.
^l. III
Závazky smluvních strap
Poskytovatel se zavazuje poskytnout p^íjemci dotaci na projekt p^evodem na ú^et
uvedený p^íjemcem v této smlouv^ jednorázovou úhradou ve výši K^ 177 000,- (slovy:
jedno sto sedmdesát sedm tisíc korun ^eských) ve lh^t^ do 30 dn^ ode dne nabytí
ú^innosti této smlouvy.
2. P^íjemce se zavazuje p ^i použití pen^žních prost^edk^ splnit tyto podmínky:
a) ^ídit se p^i použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými
v Dota^ním programu a právními p^edpisy,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím ú^ elovým ur^ením dle ^l. II této
smlouvy a pouze k úhrad ^ uznatelných náklad^ vymezených v ^l. IV této smlouvy,
c) dodržet nákladový rozpo ^et, který tvo^í p^ílohu ^ . 1 této smlouvy a je její nedílnou
sou^ástí. Smluvní strany se dohodly, že p^íjemce dotace je oprávn^n jednostrann^
zm^nit množství v jednotlivých položkách položkového rozpo ^tu za podmínky,
že jednotlivé položky položkového rozpo ^tu a ujednaná výše dotace z^stanou touto
zm^nou nedot^eny. O zm ^n^ množství v jednotlivých položkách položkového
rozpo^tu je p^íjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace do deseti
pracovních dn ^ ode dne, kdy k této zm^n^ došlo.
d) vrátit nevy^erpané finan^ní prost^edky poskytnuté dotace zp^t na ú^et poskytovatele
do 7 kalendá^ních dn^ ode dne p^edložení záv^re^ného vyú^tování, nejpozd^ji však
do 7 kalendá^ních dn^ od termínu stanoveného pro p^edložení záv^re^ného
vyú^ tování. Rozhodným okamžikem vrácení nevy^erpaných finan^ních prost^edk^
dotace zp^t na ú^et poskytovatele je den jejich odepsání z ú ^tu p^íjemce,
e) v p^ípad^, že realizaci projektu nezahájí nebo ji p ^eruší z d^vod^, že projekt nebude
dále uskute^^ovat, do 15 kalendá^ních dn^ ohlásit tuto skute ^nost administrátorovi
písemn^ nebo ústn^ do písemného protokolu a následn ^ vrátit dotaci zp^t na ú^et
poskytovatele v pln ^ poskytnuté výši do 30 kalendá^ních dn^ ode dne ohlášení,
nejpozd^ji však do 30 kalendá^ních dn^ ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
u^init. Rozhodným okamžikem vrácení finan^ ních prost^edk^ dotace zp^t na ú^et
%^
^. '

cl
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poskytovatele je den jejich odepsání z ú^tu p^íjemce,
f) nep^evést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
P^íjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s ú ^elem, na n^jž byla dotace
poskytnuta:
a) ^ídit se p^i vyú^tování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými
v Dota^ním programu o nichž P ^íjemce prohlašuje, že se s nimi seznámil a právními
p^edpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní ú ^et a na vlastní odpov ^dnost
a naplnit ú^elové ur^ení dle ^l. II této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného ú ^elu, tedy zrealizovat projekt, nejpozd ^ji do 31. 12. 2016 ,
d) nepoužít poskytnuté prost^edky na financování výdaj ^, na které obdržel jinou dotaci
nebo dar z ve^ejných zdroj ^, až do výše kryté z jiného ve ^ejného zdroje,
e) vést odd^lenou ú^etní evidenci celého realizovaného projektu, a to v ^len^ní
na náklady financované z prost^edk^ dotace a náklady financované z jiných zdroj ^.
Tato evidence musí být podložena ú ^etními doklady ve smyslu zákona ^ . 563/1991
Sb., o ú^etnictví, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^. Ú^etní evidenci ve smyslu tohoto
^lánku v souladu s právními p^edpisy ^ádn^ uchovat po dobu Sti let po ukon^ení
projektu nebo roku, na ktery' byla dotace poskytnuta. ^estné prohlášení p^íjemce
o vynaložení finan ^ních prost^edk^ v rámci uznatelných náklad ^ realizovaného
projektu není považováno za ú^etní doklad,
f) ozna^it originály všech ú^etních doklad^ vztahujících se k projektu názvem
projektu, nebo jiným ozna^ením, které projekt jasn^ identifikuje, u doklad ^,
k jejichž úhrad^ byla použita dotace, pak navíc uvést fonmulaci „Financováno
z dotace poskytnuté statutárním m ^stem Most, ^íslo smlouvy 44/27/2016",
g) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech ú ^etních doklad ^ a evidencí
týkajících se projektu,
h) p^edložit poskytovateli na p ^edepsaných formulá^ích záv^re^né vyú^tování celého
realizovaného projektu, jež je finan ^ním vypo^ádáním ve smyslu § l0a odst. 1 písm.
d) zákona ^ . 250/2000 Sb., v^etn^
•

záv^re^né zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením
jeho výstup^ a celkového zhodnocení,

•

seznamu ú^etních doklad ^ vztahujících se k uznatelným náklad^m projektu
v^etn^ uvedení obsahu jednotlivých ú ^etních doklad^,

•

kopií ú^etních doklad ^ týkajících se dotace v^etn^ doklad^ o jejich úhrad ^
(v p^ípad^ nesrovnalostí m^že být p^íjemce vyzván k p ^edložení originál ^
ú^etních doklad^, pop^. dalších listin a údaj ^ podle požadavku
poskytovatele),

a to nejpozd^ji do 31. 1. 2017. Záv ^re^né vyú^tování se považuje za p ^edložené
poskytovateli dnem jeho p^edání k p^eprav^ provozovateli poštovních služeb nebo
podáním na podateln^ magistrátu m^sta,

A ^9

i)

^ádn^ v souladu s právními p^edpisy uschovat originály všech ú^etních doklad^
vztahujících se k projektu,

j)

umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finan ^ní kontrole ^ádné provedení
pr^b^žné a následné kontroly hospoda^ení s ve^ejnými prost^edky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle ú^elového ur^ení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace ^innosti na míst^ a p^edložit p^i kontrole všechny
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pot^ebné ú^etní a jiné doklady. Kontrola na míst^ bude dle pokynu poskytovatele
provedena v sídle p ^íjemce, v míst^ realizace projektu nebo v sídle poskytovatele.
P^íjemce poskytovateli výslovn^ ud^luje na dobu podle písmene e) neodvolatelnou
plnou moc k tomu, aby kontaktoval prodávajícího /^i osobu v obdobném postavení/
(druhé smluvní strany), ktery' doklady o koupi zboží, pokladní doklad o poskytnutí
služby, pokladní doklad související s provozem a ^inností ^i fakturu podle písmene
h) vystavil, a získal od n^j informace o pr^b^hu právního vztahu mezi ním
a p^íjemcem, zejména za ú ^elem zjišt^ní toho, zda poskytnuté zboží ^i služba nebyla
p^íjemcem vrácena nebo jinak nedošlo k použití dotace v rozporu s jejím ú ^elem,
k) nep^evést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
1) neprodlen^, nejpozd^ji však do 7 kalendá^ních dn^ od okamžiku, kdy se o nich
nejpozd^ji p^i vynaložení odborné pé ^e mohl dozv^d^t nebo kdy je realizoval,
cokoliv nastane d^íve, informovat poskytovatele o všech zm ^nách souvisejících
s ^erpáním poskytnuté dotace, realizací projektu ^i identifika^ními údaji p^íjemce.
V p^ípad^ zm^ny ú^tu je p^íjemce povinen rovn^ž doložit vlastnictví k ú ^tu,
a to kopií p^íslušné smlouvy nebo potvrzením pen ^žního ústavu. Z d^vodu zm^n
identifika^ních údaj ^ smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouv^ dodatek,
m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v ^l. V této smlouvy,
n) neprodlen^, nejpozd^ji však do 7 kalendá ^ních dn^ od okamžiku, kdy dále uvedená
událost nastane nebo p^íjemce u^iní první úkon k jejich realizaci, cokoliv nastane
d^íve, informovat poskytovatele o plánované p ^em^n^ (ve smyslu zákona 125/2008
Sb.) nebo zrušení s likvidací nebo zahájeném insolven^ním ^ízení, v p^ípad^
p^em^ny i o tom, na který subjekt p^ejdou práva a povinnosti z této smlouvy;
v p^ípad^, že poskytovatel vyhodnotí dle vlastního uvážení zm ^nu p^íjemce podle
tohoto ^lánku jako neslu^itelnou s ú^elem dotace, zavazuje se p^íjemce dotaci do 10
dn^ v plné výši vrátit.
4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. f) a h) je považováno za porušení mén ^
závažné ve smyslu ust. § l0a odst. 6 zákona ^ . 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení
rozpo^tové kázn^ se stanoví následujícím procentem:
a) odvod za prodlení s p^edložením vyú^tování:
do 7 kalendá^ních dn^

-

5% z poskytnuté dotace;

nad 7 kalendá^ních dn^

-

10 % z poskytnuté dotace;

nad 30 kalendá^ních dn^

-

50 % z poskytnuté dotace;

b) odvod za porušení povinností týkajících se neozna ^ení doklad^: 10 % poskytnuté
dotace.
5. Poskytovatel touto smlouvou p ^istupuje k Pov^^ení Ústeckého kraje ^. 420 k zajišt^ní
dostupnosti poskytování sociální služby za ^azené do Základní sít^ sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016 - 2018, schválenému usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje ^ . 99/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 s tím, že tato dotace tvo ^í nedílnou
sou^ást jednotné vyrovnávací platby hrazené p ^íjemci v souladu s Rozhodnutím Komise
o použití ^l. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve form ^
vyrovnávací platby za závazek ve^ejné služby ud ^lené ur^itým podnik^m pov^^eným
poskytováním služeb obecného hospodá^ského zájmu (2012/21/EU).
6. V p^ípad^, že b^hem roku, na ktery' byla dotace poskytnuta, p ^íjemce dotace obdrží
finan^ní prost^edky na poskytování sociální služby (uvedené v ^ 1. II této smlouvy) z
jakéhokoli individuálního projektu Ústeckého kraje, je povinen o této skute ^nosti písemn^
informovat poskytovatele dotace a uvést veškeré údaje o výši a ú ^elu poskytnuté podpory
(dotace), a to nejpozd^ji do 5 pracovních dn^ od chvíle, kdy se hodnov^rným zp^sobem
^^;fi
(^
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dozví o p^id^ lení této podpory (dotace). Poté bude dotace poskytnutá z rozpo ^tu
Statutárního m^sta Mostu krácena o alikvotní ^ástku. Pro výpo^et krácení bude použit
pom^r dvanáctin z p^id^lené dotace. A do dalších 10 pracovních dní p ^íjemce vrátí
krácenou ^ástku na ú^et poskytovatele.
^I. IV
Uznatelné náklady

1. Uznatelnými náklady jsou náklady spl^ující všechny níže uvedené podmínky
a) vznikly a byly p^íjemcem uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016,
b) byly vynaloženy v souladu s ú ^elovým ur^ením dle ^l. II této smlouvy, ostatními
podmínkami této smlouvy a podmínkami Dota ^ního programu,
c) vyhovují zásadám ú^elnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finan^ní
kontrole,
d) jsou uvedeny v nákladovém rozpo^tu projektu, který je p^ílohou této smlouvy.
2. Da^ z p^idané hodnoty vztahující se k uznatelným náklad ^m je uznatelným nákladem,
pokud p^íjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevzniká nárok na odpo ^et této dan^ .
3. Všechny ostatní náklady vynaložené p^íjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
^l. V
Povinná publicita
P^íjemce dotace je povinen zajistit p ^i realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta,
prezentaci statutárního m^sta Mostu zve^ejn^ním loga m^sta v daném grafickém
znázorn^ní, ve správném barevném provedení a s ochranou zónou. P ^íjemce dotace je p^i
použití loga povinen zabránit jeho deformaci, znevážení a jeho užívání zp ^sobem, který
by byl dehonestující nebo jinak nevhodný ^i ve zjevném rozporu se zájmy poskytovatele.
Poskytovatel ud^luje p^íjemci souhlas s užíváním loga statutárního m^sta Mostu pro ú^ely
a v rozsahu této smlouvy.
^l. VI
Záv^re^ná ustanovení
1. P^íjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli veškeré zm ^ny týkající se samotného
p^íjemce dotace (osobní údaje, I ^O, zm^na obchodní finmy apod.), a to nejpozd ^ji do 7
kalendá^ních dn^ ode dne zm^ny.
2. Smluvní strany výslovn^ souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutárním m^stem Most, která bude p^ístupná dle zákona ^ . 106/1999 Sb.,
o svobodném p^ístupu k informacím, ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^ (dále jen „zákon
^. 106/1999 Sb."), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ^edm^tu smlouvy,
^íselné ozna^ení této smlouvy a datum jejího uzav^ení. Údaji o smluvních stranách
se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, p ^íjmení, rodném ^ísle a míst^ trvalého
pobytu.
3. Smluvní strany výslovn ^ souhlasí s tím, že bez ohledu na finan ^ní limit podle ustanovení
§ 1 Od zákona ^ . 250/2000 Sb., bude tato smlouva zve^ejn^na ve smyslu § 1 Oc zákona
^ . 250/2000 Sb., na ú^ední desce poskytovatele dotace umož ^ující dálkový p^ístup.
4. Smluvní strany prohlašují, že skute ^nosti uvedené v této smlouv^ nepovažují za obchodní
tajemství a ud ^lují svolení k jejich zp^ístupn^ní ve smyslu zákona ^ . 106/1999 Sb.,
a zve^ejn^ní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
^ ^^
^I
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5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy p ^ed podpisem dob^e seznámily,
a že tato odpovídá jejich svobodné v ^li. Na d^kaz toho pripojují své podpisy.
6. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru^it písemnost do vlastních rukou
za spln^nou i v pripad^, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouv ^ uvedenou,
^i naposledy písemn^ oznámenou adresu pro doru^ování odmítne p^evzít, její doru^ení
zmari nebo si ji v odb^rné lh^t^ nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zp ^t
poskytovateli.
7. Veškeré zm^ny a dodatky k této smlouv^ vyžadují písemnou formu.
8. Tato smlouva nabývá ú ^innosti dnem podpisu smluvních stran.
9. Tato smlouva byla vyhotovena na 6 stranách, ve 2 stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu, pri ^emž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a druhý stejnopis obdrží
prijemce.
10. Nedílnou sou^ástí této smlouvy je nákladový rozpo ^et projektu, který tvori prilohu
^ . 1 této smlouvy.
11.0 poskytnutí dotace a uzav ^ení této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo m ^sta svým
usnesením ^. ZmM/503/10/2016 ze dne 25. 2. 2016.
V Most^ dne

1 ^-03- 2016

^3•3•^^^

OOLASTNI CHARlTA lAOS

,

c^: r:j'•;;'::

P. Jilemnického 2457
434 02 Most

^,1^ ^ ---

....1^©^ 7Q8 ' 28 9^....

Prijemce
Mgr. Eva ^enkovi^ová
^editelka

^^
^,;
(^
^

-`_

^,ri3r.,ar^+n.iE o
I' ,- - -I s r

Mgr. Jan Papaí^a
primátor statutárního m^sta Mostu
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^^i

P^íloha ^. 1 k Smlouv^ o poskytnutí dotace ^. 44/27/2016

Statutární m ^sto Most
Radni ^ní 1/2, 434 69 Most. tel.: 476 448 111, e-mail: epodatelna-r mesto-most.cz, ID DS: pffbfvy

Náklado ' roz o^et ro' ektu
Výše dotace:

177 000 K^

ozpis náklad^ projektu v ^len ^ní na investi^ní a neinvesti^ní
ú^el platby
1. Materiál
2. Služb
3. Mzdv

K^
55 901,34 060,87 039.-

lzl

Zápis a usnesení
10. zasedání Zastupitelstva m ^ sta Mostu ve funk^ním období 2014 - 2018, které se konalo dne 25. 2. 2016 ve
4. pat^e ve velké zasedací místnosti budovy Magistrátu m ^sta Mostu v ul. Radni^ní 1/2.

3.1 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb
(Projednáno v KPAaSS dne 6. 1. 2016 a v RmM dne 4. 2. 2016)
3.1.23 Poskytnutí dotace, podprogram ^.l
Usnesení ^ . ZmM/503/10/2016
Zastupitelstvo m ^sta
schvaluje
poskytnutí neinvesti ^ní dotace ve výši 177.000 K^ Oblasmí charit^ Most, se sídlem Most, Petra Jilemnického
2457, I ^O 70828920, na zajišt^ní projektu „Rozmarýnek 2016", a uzav^ení ve^ejnoprávní smlouvy, kterou se
p^istupuje k Pov ^^ení Ústeckého kraje ^ . 420 k zajišt^ní dostupnosti poskytování sociální služby za ^azené do
Základní sít^ sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018, schválenému usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje ^ . 99/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 s tím, že tato dotace tvo ^í nedílnou sou^ást jednomé
vyrovnávací platby hrazené p^íjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití ^ l. ]06 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve form ^ vyrovnávací platby za závazek ve^ejné služby ud^ lené
ur^ity'm podnik^m pov^^eným poskytováním služeb obecného hospodá ^ského zájmu (2012/21/EU).
Hlasování ^.: 16

pro - 45

proti - 0

zdrž. - 0

