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KUMSP00WF02E DOHODA O NAROVNANÍ

I.
Smluvní strany

1. MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
se sídlem:

zastoupen:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel")

28. října 117, 702 18 Ostrava

Jiřím Navrátilem, MBA
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.,
1650676349/0800

Renarkon, o. p. s.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce")

ava

25380443
CZ25380443
Komerční banka, a.s.
27-0614390277/0100

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 06750/2018/SOC (dále jen „smlouva") v rámci dotačního programu „Program
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok
2018", jež byla poskytovatelem podepsána dne 27. 7. 2018.

2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací
projektu s názvem „Terapeutická komunita Renarkon" (dále jen „projekt").

3. Dne 8. 1. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace
projektu z důvodu zpoždění výroby vícemístného dodávkového automobilu, který má být
příjemcem zakoupen v rámci projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných
orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.
Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom,
že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 1. 2019), pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu (28. 2. 2019) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků
poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování)
nepovažují za porušení smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 6. 2019,

-za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 7. 2019.



3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly
příjemcem uhrazeny v období od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2019 a které splňují ostatní podmínky
stanovené ve smlouvě.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti
a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst.
1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené
se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede
poskytovatel.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: /

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.3.//.7777
ze dne 13. 3. 2019.

27.03.2019
V Ostravě dne
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JfřS Navrátil, MBA
na základě pověření

hejtmana kraje

UJ zoTf
V Ostravě dne

RENARKON"
Mariánskohorská

702 00 Ostrava -Mor
Tel.: 596 63

IČ.-253S04


