
Smlouva o poskytnutĺ dotace v rámci
dotacníh o řízení na podpoľu materiálnĺho zabezpečení sociálních

sluŽeb z rozpoćtu Pardubického kľaje pľo ľok 20'19
uzavřená dle $1Oa zákona i.25ot2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějŠích předpisů a podle Öásti páté (ss 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb', správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

Evidenční Čĺslo smlouvy: oSV/1 9122925

Smluvnĺ strany

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532'11 Pardubice

lČ: 70892822
DlČ: CZ70892B22
bankovnÍ spojení: Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu: 43-387009027710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
adresa:
lČ:
bankovní spojenĺ
číslo účtu:
zastoupený:

FoKUs Vysoěina, z.ti.
5.května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
150 60 306
Komerční banka, a.s.
1 8631 52'1 /01 00

 ředitelkou

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavírajĺ níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
dotačního řízení na podporu materiálního zabezpeěenĺ sociálních sluŽeb z rozpočtu Pardubického

kraje pro rok 2019

Clánek l.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem Ć,. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů' obojí v platném znění, je Účelové poskytnutĺ
neinvestičnĺdotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt,,Kuchyň pro FOKUS"
tak, jak je vymezeno v předloŽené Žádosti' Ö.j. KrÚ 827712019 ze dne 30. 1 . 2019'

Projekt bude realizovaný v následujícĺm rozsahu (jedná se o závazné kvantitativní ukazatele):
zlepšení zázemi pro uŽivatele sociální stužby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální
služby v podobě pořĺzení drobného d|ouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000
Kč) (kuchyňská linka, lednice, mikrovlnná trouba, vŠe včetně montáŽe a instalace; jízdní kolo, tak jak
je uvedeno v předloŽené Žádosti).

Clánek ll.
Výše poskytované dotace

1) Dotace na realizaci akce specifikované včl. l. se poskytuje ve výŠi 52 000 Kě, slovy padesát
dva tisíce korun českých' Postup stanovenĺ výše dotace je uveden v příloze č' 1, která je

nedílnou součástĺ této smlouvy.

Finanční prostředky poskytovatel uhradí na Účet příjemce nejpozději do 30 dnů po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.



2) PřísluŠné náklady a výnosy musĺ být vytiČtovány' uhrazeny a promítnuty v úcetnictvĺ nebo
v daňové evidenci příjemce a doloŽeny poskytovateli' a to nejpozději do termĺnu stanoveného
poskytovatelem. Ročnĺ zúčtovánĺ dotace musí obsahovat náklady a výnosy na realizaci projektu
a souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že Úhrada
stejného nákladu není hrazena několikrát z více zdrojů.

Glánek lll.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy, specifikovaným
v čl. l., a v souladu s podmínkami stanovenými v Zásadách poskytovánĺ dotací na podporu
materiálnĺho zabezpečenĺ sociálních sluŽeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019, a to
nejpozději do 31. 12.2019,
b) při fĺnancování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v sou|adu s platným zákonem o
zadáv ání veřej ných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidencĺ čerpánĺ dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím
pĺsemném souhlasu poskytovatele,
e) nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sítí)' který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti
let po ukončenĺ projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišt'ovacího
převodu práva. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na základě pĺsemné Žádosti příjemce
povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořĺzeného z dotace; převod majetku pořĺzeného z dotace
je podmíněn předchozím pĺsemným souhlasem poskytovatele,
f) neposkytovat tuto dotacijiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů
spojených s realizací akce, nepouŽít prostředky z přĺspěvku na jiné účely (podrobný přehled
neuznatelných nákladů je uveden v Zásadách poskytování dotací na podporu materiálnĺho
zabezpečení sociálních sluŽeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019),
g) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konánĺ, vhodným a viditelným způsobem
prezentovat Pard u bický kraj'
h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu,
i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech |dentifikacnĺch Údajů uvedených v této smlouvě a
změny ve struktuře přĺjemce vcetně přeměny do '10 pracovnÍch dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
j) před předloŽenĺm vyúčtovánĺ oznaČit originály Účetních dokladů viditelným a nesmazatelným
způsobem, označení musĺ obsahovat text ,,financováno z rozpočtových prostředkŮ Pardubického
kraje, číslo smlouvy.. . .,

k) předloŽit poskytovateli (odboru sociálních věcí) vyúčtování realizovaného projektu nebo akce
nejpozději do 25. 1.2020,
l) případné nevyöerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyÚčtování
poskytovateli (odboru sociálních věcí) na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede
čĺslo této smlouvy,
m) přĺřadit kaŽdou poloŽku rozpočtu projektu k jedné konkrétní aktivitě projektu'

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si přĺjemce dotace uplatnĺ odpočet
daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, Že dodatečně
uplatnÍ odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

C!ánek lV.
Kontľola, sankce

1) V přÍpadě zrušení projektu nebo zániku příjemce s lĺkvidací:
a) je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace ve výši odpovídající měsíčnímu podĺlu
zcelé dotace a počtu měsíců nerealizované Öinnostive lhůtě 30 dnů od ukončeníČinnosti,
b) poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tĺmto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona ć,. 32012001 Sb., o finanČní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost Čerpánĺ dotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje
veškeré originály účetních dokladů související s čerpánĺm dotace. Kontrolním orgánem kraje je
přÍslušný odvětvový odbor Krajského úřadu Pardubického kraje nebo další osoby určené
pověřením.
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3) Příjemce je povinen splnit případná opatřenĺ, která mu budou uloŽena kontrolnĺm orgánem kraje

na základě kontrol zaměřených na Čerpání poskytnuté dotace, a to v termĺnu, rozsahu a kvalitě

dle poŽadavků stanovených přísluŠným kontrolním orgánem. Příjemce dotace je povinen písemně

lnfoimovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatřenĺ k nápravě v daném
termĺnu.

4) PoruŠĺ-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovate1

oprávněn tuio smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně

doručena přÍjemci. Výpovědní doba cinĺ 'l měsĺc a počíná běŽet dnem následujĺcĺm po dni' kdy

mu byla pro-kazatelné doručena' Po uplynutí výpovědnÍ doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů

povinän vrátit poskytovateli veŠkeré financnĺ prostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto

smlouvou, poużity V rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaÚčtovány vůbec.

5) KaŽdé neoprávnéné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠenÍ rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona Ć'' 25012000 Sb. ve znění
pozdějŠĺch předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit poruŠení rozpočtové kázně ve smyslu

ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezřeňí na porušenĺ rozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
' prostředků do výŠe předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna

v přĺpadě' Že bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištění poruŠení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o' 

odvodu poskytnutých financnich prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušenĺ rozpočtové
kázně, a to v souĺadu s ustanovenĺm $ 22 zákona č,. 25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech

územních rozpoctů, ve znění pozdějŠích předpisů' Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se

stanoví v souladu s ustanovenÍm $ 22 odst 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Územnĺch rozpočtů, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů.
8) Při poruŠenÍ více povinností se částky jednotlivých odvodŮ sčítají, nejvýŠe však do výŠe

peněŽních prostředků poskytnutých ke dni poruŠenÍ rozpočtové kázně.
9) Za prodleni s odvodem za-porušení rozpoÖtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile' 

z částky odvodu za każdý den prodlenÍ, nejvýŠe vŠak do výŠe odvodu. Penále se počítá ode dne

následujĺcího po dni, käy doŠlo k poruŠenĺ rozpoČtové kázně' do dne připsání peněŽnĺch

prostředků na üeet poskytovatele. V přĺpadě porušenĺ rozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 písm.

b; załona č, 25ot2ooo śn , o rozpočtových pravidlech územnÍch rozpočtů' ve znění pozdějšÍch

piedpisů se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl přĺjemce odvod na

základě platebního výměru uhradit. Penále niŽŠĺ neŽ 1 000,- Kč se neuloŽí.
10) Sankěni ustanoveni při nenaplnéni závazných ukazatelů projektu. Poskytovatel je oprávněn

poŽadovat vrácení poměrné části dotace, pokud příjemce nedodrŽí závazné ukazatele projektu

uvedené v této smlouvě v níŽe uvedeném rozsahu
. v případě nepořízenĺ nebo neprovedenĺ oprav kompenzačních pomůcek slouŽícĺch k zajištění

poskytování sociální sluŽby je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace připadajĺcÍ na

tuto aktivitu dle aktuálně platného rozpočtu projektu,
. V přĺpadě nepořízení automobilu slouŽícího k zajiŠtění poskytovánĺ terénní sociální sluŽby je

přĺjemce povinen vrátit část dotace připadající na tuto aktivitu dle aktuálně platného rozpočtu
projektu,

o v případě nepořízenĺ investičního majetku je přĺjemce povinen vrátit nevyČerpanou Část

dotace připadající na tuto aktivitu dle aktuálně platného rozpočtu projektu,

l v případě nerealizace zlepŠení zázemÍ pro uŽivatele sociálnÍ sluŽby nebo pro zaměstnance
poskytovatele sociální sluŽby v podobě pořĺzení drobného dlouhodobého hmotného majetku
je pri;emce povinen vrátit cást dotace připadajícĺ na tuto aktivitu dle aktuálně platného

rozpočtu projektu,
. V případě neprovedenĺ rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je příjemce povinen vrátit část dotace
připadajĺcĺ na tuto aktivitu dle aktuálně platného rozpočtu projektu,

o v přÍpadě neprovedení opravy a udrżby dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého

majetku potřebné ke zlepšeni poskytované sociální slużby je příjemce povinen vrátit část
dotace připadajícĺ na tuto aktivitu dle aktuálně platného rozpočtu projektu'

11) Poskytovatelje opiávněn poŽadovat vrácení části dotace při nedodrŽenĺ následujících ustanovení
smlouvy:
o PoruŠenĺ povinnosti, uvedené v clánku lll. písm. 9) smlouvy, tedy nedodrŽení propagace a

prezentace Pardubickeho kraje - 5 % poskytnuté částky
. PoruŠenĺ povinnosti' uvedené v článku lll' písm' k) smlouvy:

- předloŽenĺ vyÚčtování v době od 26. 1.2020 do 30. 1.2020 - 5 % poskytnuté částky,
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- předloŽení vyúčtování v době od 31 1 2020 do 28' 2.2020 _ 10 %o poskytnuté částky,
- nepředloŽenĺ vyÚctovánĺ ani v termínu do 28. 2. 2020 _ 100 %o poskytnuté částky,
Porušení povinnosti, uvedené v Ölánku lll. pĺsm. j) smlouvy, tedy neoznačenĺ originálů
ÚČetnĺch dokladů viditelným a nesmazatelným zpŮsobem textem ,,financováno z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy'.. ..." - 25 % poskytnuté částky.

Clánek V.
Závěreć,ná ustanovenĺ

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmĺnkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na
vědomí vŠechny stanovené podmínky' vys|ovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazkü vyplývajících mu z této smlouvy.

2) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejněnĺ v registru smluv.

3) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu trváníprojektu' nejpozdějido 31 ' 12'2019.
4) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran' a jsou

povinny zdrŽet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztíŽit plnění předmětu této
smlouvy.

5) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvnĺch stran.

6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemż obě mají platnost originálu a kaž.dá ze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovenĺ.

7) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odeŠle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Mĺnisterstvem vnitra ČR. o uveřejněnĺ
smlouvy poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-lĺ jeho kontaktnÍ údaj uveden přÍmo
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

8) Smluvní strany prohlaŠují, że żádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (s 504
z' i,. B9l2012 Sb', občanský zákoník)'

9) Smluvní strany berou na vědomí, że nebude-|i smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejÍho
uzavření, je následujícĺm dnem zrušena od počátku.

10) osobní Údaje přÍjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat' nebot' je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařízenĺ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracovánÍm osobních Údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice
95/46/Es (GDPR)' nezbytné pro provedení opatřenĺ přijatých před uzavřením smlouvy na żádost
subjektu údajů.

11) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 15. 4.2019 a
schváleno usnesením ć' zĺ329l19.

V Pardubicĺch d -06- 20tg v łá''''''''''''''''"/.fr{'.. dne (łJ, 14,/?

a

JUDr. Martin N lický Ph.D
hejtman kého kraje ředitelka

FoKUs Vysoěina, z.ú. @
5. Května 356,5B0 01 Havlĺčkův Brod

lÜ0: 1500030ô, DIČ: cZ15060306
v,rvJw.lokuswsocila.cz

4

UU

st



Přĺloha č. 1: Postup stanovenĺ výŠe dotace

ZlepŠení zázemí pro uŽivatele sociální sluŽby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální sluŽby
v podobě pořízenĺ drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč).
Částka v maximálnĺ výŠi 150 000'- Kč.

Vzhledem k objemu ĺinančnĺch prostředků určených na Program podpory materiálního zabezpečení
sociálnĺch sluŽeb V roce 20'19 byla navrŽena redukce dotací ve výši 20 % a to u všech dotacĺ nad
50 000 Kc.

Výpočet:

ZlepŠení zázemí pro uŽivatele sociálnĺ sluŽby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální sluŽby
v podobě pořĺzení drobného dlouhodobého hmotného majetku: 66 000 Kč " 0,B = 52 800 Kč'

Konečná výŠe dotace činís ohledem na kritéria, zaokrouhlenÍa poŽadavek organizace52 000 Kč'
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