
SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI NA ROK 2019 PODPORA NEZISKOVÉHO
SEKTORU

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S mluvní strany
Tato smlouva je uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

p oskytovatel:
Město Chrudim
Resselovo nám. 77, Chrudim l
zastoupené Mgr. Radkou Pochobradskou - vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim,
jako osobou pověřenou starostou města Chrudim Ing. Františkem pilným, mba, k podepisováni dle
zmocněnize dne 12.3.2019
lČ: 00270211
DIČ: CZ 00270211
Číslo účtu: 104 109 190/0300

na straně jedné
(dále jen poskytovatel)

a

př(jemce:
Laxus z. ú.
Sadová 2107, Nymburk, Nymburk, 28802
zastoupený
IČ: 62695487

na straně druhé
(dále jen jako přqemce).

h

Předmět smlouvy

1. Město Chrudim poskytuje přýemci touto smlouvou a dle příslušných ustanovení Programu pro poskytování
dotaci města Chrudim - Dotace na podporu sociálnI oblasti, Podpora neziskového sektoru - dotaci na
podporu neziskového sektoru na rok 2019, v celkové výši 75000 KČ (sbvy:
sedmdesátpěttisíckorun českých) na registrované sociální služby Centrum terénních programů
Pardubického kraje - regionální část pro město Chrudim poskytované na území města
Chrudim.

2. FinanČní prostředky specifikované v bodu l tohoto ČI, budou zaslány na účet příjemce č. 601125001/5500 do
14 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Možnost Čerpání finančních prostředků dle této smlouvy se vztahuje k období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
4. Příjemce dotaci specifikovanou v odst. l tohoto článku přijímá a zavazuje se při čerpání poskytnutých

finančních prostředků dodržovat právní předpisy, podmínky této smlouvy a Program pro poskytování dotací
města Chrudim - Dotace na podporu sociá|ni oblasti, Podpora neziskového sektoru schválený Radou města
Chrudim dne 23.1,2017 usnesením č. R/19/2017. příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se
s obsahem programu seznámil.

Ill.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce je povinen použit poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem a výhradně
k účelu uvedenému v této smlouvě - viz ČI. |[. odst. l této smlouvy.

2, Pokud toto ujednání příjemce dotace nedQdrží a finanční prostředky použije k jinému, než sjednanému účelu,
je povinen je vrátit městu Chrudim, a to nejpozději do 20.1.2020.

3. Příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich poměrnou část, odpadl-li během doby
platnosti smlouvy účel, pro který je dotace poskytována.

4. přjjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtováni, a to bezprostředně pd
jejím vyčerpání, nejpozději do 20.1.2020. VyúčtovánI bude předloženo na krmuláři pro vyúčtování
dotace, který je zveřejněn na mbových stránkách poskytovatele '.. s-



2193/p1=2193.
5. příjemce může v odůvodněných případech písemně požádat q prQd[Quženj termínu pro předloženi vyúčtování

(viz odst. 4 tohoto článku), a to v pořádkové 1h(itě minimálně 21 dnů před uplynutím stanoveného terminu.
Pokud příjemce tuto pořádkovou lhůtu nedodrží, není poskytovatel povinen projednat žádost v příslušných
orgánech města Chrudim. O schváleni žádosti o pr(jdlouženÍ terminu pro předloženI vyúčtováni a o uzavřeni
odpovÍdajÍcÍho dodatku k smlouvě rozhoduje orgán, který poskytnuti dotace a uzavřeni této smlouvy schválil.
Pokud bylo schvaĹujÍcÍm orgánem poskytovatele Zastupitelstvo města Chrudim a z objektivních důvodů mu
žádost o prodloužení terminu vyúčtovánI nelze včas předložit, je oprávněna o žádosti rozhodnout Rada města
Chrudim s tím, Že může prodloužit termín pro předložení vyúčtováni max. do 20.2.2020. Na prodlouženi
termínu pro předložení vyúčtování Či jakoukoliv jinou změnu podmínek této smlouvy nemá
příiemce právní nárok.

6. příjemce dotace doloží dané vyúčtování kopiemi účetních dokladů, které musí obsahovat všechny
předepsané náležitosti vyplývajÍcÍ ze zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Kopie
dokladů budou potvrzovat úhradu nákladů, na jejichž krytí byla dotace poskytnuta (doklady musí být řazeny
dle časové posloupnosti, k fakturám musí být přiložena kopie výpisu z účtu dokládajÍcÍ úhradu faktury.
předložené doklady musí být řádně vyplněny - č. dokladu, datum, všechny potřebné podpisy).

7. Nevyčerpané finanční prostředky příjemce vrátí na bankovní účet poskytovatele nejpozději do 20,1,2020. Ve
stejné lhůtě je přqemce povinen městu Chrudim předložit vyúčtováni. Při vratce finanČních prostředků do
konce roku 2019 použije přgemce dotace účet poskytovatele č. 104109190/0300, variabilní symbol 365. při
vrácení od 1.1.2020 do 20.1,2020 zašle nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele č.
104109895/0300, variabilní sym bol 365.

8. příjemce je povinen průběžně infbrmovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. zejména je příjemce neprodleně povinen oznámit poskytovateli skutečnosti, které mají nebo
mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, přeměnu, sloučeni či splynutí s jiným subjektem.

9. V případě rozhodnuti o přeměně příjemce, fúzi, zániku s iikvidacÍ či rozdělenI na dva či vÍce samostatných
subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů, kontaktovat
poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto
skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané
prostředky a předložit vyúčtováni poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Toto
ustanoveni nemá vliv na pQvinnost příjemce dotace postupovat dle odst. 7 tohoto článku. Pokud příjemce
finanční prostředky nevrátí do stanovených lhůt, stávají se zadrženými ve smyslu ust. § 22 a násl. zák. č.
250/2000 Sb., q rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisŮ, a bude tak
následně postupováno dle tohoto zákona.

10. příjemce se zavazuje k tomu, že předložené účetní doklady ve výši poskytnuté dotace nebudou duplicitně
použity pro vyúčtování dotace poskytnuté jiným subjektem. Na originálnIch dokladech týkajÍcÍch se Čerpání
dotace přÓ'emce zřetelně a nesmazatelně označí ,,DOTACE CHRUDIM". Pokud nebyl doklad použit v plné výši,
uvede příjemce i poměrnou část finančního plněni, která byla z dokladu použita do vyúčtování.

11. příjemce se zavazuje při čerpání finančních prostředků poskytnutých dle této smlouvy (tj. zejména při výběru
dodavatele) postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, je-li ve smyslu tohoto zákona
veřejným zadavatelem.

12. PřÓ'emce se zavazuje nepřevést majetek v pořizovací ceně vyšší než 5.000 kč, který je pořízen z dotace, po
dobu 5 let po ukončení projektu na jiného majitele nebo jej poskytnout jako předmět zástavy
v odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze
zákazu převodu majetku pořízeného z cjQtäce. Převod majetku je podmíněn předchozím písemným
souhlasem poskytovatele dotace. Poruší-li příjemce povinnost dle tohoto ustanovení, postupuje se dle ČI. V,
Sankce této smlouvy.

Pokud dojde k zániku příjemce ve IhŮtě 5 let nás|edujÍcÍch po dni poskytnutí dotace, je město Chrudim
oprávněno rozhodovat o dalším využití majetku pořízeného z dotace a právo příjemce nakládat s tímto
majetkem je vázáno na písemný souhlas Rady města Chrudim.

IV,
Kontro|nÍ ustanoveni

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanČní podporou. příjemce je
povinen archivovat veškeré dokumenty a účetní doklady související s poskytnutou dotací min. po dobu 10 tet
od předloženi vyúčtování dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy.

2. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, a to kdykoli
v prŮběhu čerpáni dotace, nebo i následně po předání vyúčtováni.

3. příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto ČI. poskytnout potřebnou součinnost
a předložit kontrolujIcknu k nahlédnuti originály všech účetních i dalších dokladŮ týkajÍcÍch se čerpání dotace.
Dále je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena poskytovatelem na základě kontrol
zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v terminu, rozsahu a kvalitě dle
stanovených požadavků.



4. Za splněni účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost a správnost vyúčtování dotace odpovídá
přgemce.

5. Bude-li přú'emci poskytnuta veřejná finanční podpora i z jiných zdrojů, má poskytovatel právo nahlížet do
vyúčtováni těchto poskytnutých podpor, vC. práva pořizovat kopie z těchto dokumentů.

V,
Sankce

1. V případech neoprávněného použiti nebo zadrženi finančních prostředků nebo jejich části přýemcem (tj. jejich
nepoužití ke sjednanému účelu, nevrácení nevyčerpaných finančních prostředků nebo jejich části v terminech
stanovených touto smlouvou) či jiného porušeni povinností dle této smlouvy, které představuje porušeni
rozpočtové kázně, postupuje město Chrudim v souladu s ustanovením § 22 zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penalizace,

2. NesplnAi příjemce povinnost z této smlouvy vyplývajÍcÍ, kdy nesplnění této povinnosti nepředstavuje porušení
rozpočtové kázně dle odst. l tohoto článku, sjednávají smluvní strany za každé jednotlivé porušeni smluvní
pokutu ve výši 5 % z Částky přidělené dotace. Odpovědnosti dle tohoto ustanoveni se přýemce zprostí,
prokáže-li, Že pro objektivní důvodý nemohl povinnost splnit. Právo na náhradu Škody není zaplacením
smluvní pokuty dotčeno. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy poskytovatele k jejímu
uhrazeni, pokud v této výzvě nebude stanovena lhůta delší.

VI.
Prezentace příjem ce

V případě, Že bude přýemce dotace veřejně prezentován, bude na mbových stránkách přÔemce vhodným a
viditelným způsobem uvedeno, Že Činnost probíhá s podporou města Chrudim.

VIl.
Poskytnuti dotace dle této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. 06.
2019 usnesením č. Z/51/2019. Uzavření této smlouvy o poskytnuti dotace schválilo Zastupitelstvo města
Chrudim na svém zasedání dne 17. 06. 2019 usnesením č. Z/51/2019.

VIII.
Ukončení smlouvy

1. Platnost této smlouvy lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí.
2. V případě, kdy přqemce nebude realizovat účel, na který je tato dotace poskytována (např. z důvodu

ukončeni registrace v registru poskytovatelů sociálnIch služeb apod.), je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna smlouvu písemně vypovědět. výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem následujickn pq
doručeni výpovědi druhé smluvní straně. příjemce se zavazuje finanční prostředky poskytnuté dle této
smlouvy vrátit do 15 dnů od doručení výpovědi smlouvy. Nevrátí-li přýemce dotaci v tomto termínu, považuji
se tyto finanční prostředky za zadržené.

3. Ukončením platnosti této smbuvy dohodou či výpovědi nezanikají smluvní ujednáni týkajIcI se sankčních či
jiných ustanoveni, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

4. k výpovědi smlouvy ze strany přňemce dle odst. 2 tohoto článku se nepřihKžI, pokud byla učiněna po zahájení
veřejnoprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole.

lX.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) písemně informovat Odbor sociálnIch věcí
Městského úřadu Chrudim o jakékoli změně v údajích uvedených v této smlouvě, která má nebo by mohla
mít vliv na plnění povinností z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pokud není dále
stanoveno jinak. v případě, kdy tato smlouva podléhá zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem zveřejněni v Registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění smlouvy v tomto registru provede poskytovatel dotace.

3. příjemce bere na vědomi, že poskytovatel zveřejňuje o příjemci název, sídlo a výši dotace.
4. Poskytovatel prohlašuje, Že Program pro poskytování dotaci města Chrudim - Dotace na podporu sociá|ní

oblasti, Podpora neziskového sektoru, schválený Radou města Chrudim dne 23. l. 2017 je zveřejněn na jeho
mbových stránkách vvww.chrudim.eu. příjemce prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy s tÍřňt'j
programem seznámil.

5. příjemce byl poučen, že osobní údaje v rozsahu Programu pro poskytováni dotací města Chrudim - Dotace na
podporu sociální oblasti, Podpora neziskového sektoru jsou poskytovatelem evidovány a zpracovávány v
souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů v písemné a elektronické evidenci
a použity k plnění všech povinností a práv, které s poskytováním dotace souvisí. VÍce informaci o zpracování
osobních údajů je uvedeno na webových stránkách města v sekci Povinně zveřejňované informace.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedňň
vyhotoveni.



7. Obsah smlouvy může být měněn pouze písemnými, vzestupně čIsbvanými dodatky, odsouhlasenými a
podepsanými oběma smluvními stranami. S mluvní strany sjednávají, že ustanovení § 564 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možno
výlučně jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu
jinou formou je vyloučena. Za pÍsemnou Krmu není pro tento účel považována ani výměna e-mailových či
jiných elektronických zpráv.

8. Poskytnuti dotace je v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, i zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

9. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řIdi ustanoveními § 159 a násl. zákona Č,
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. č,
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Občanského
zákoníku, popř. ostatních obecně závazných právních předpisů.

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašujI, že tato smlouva nebyla uzavřena
v tisni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že údaje o smluvních stranách zde uvedené jsou
pravdivé a toto stvrzují svými vIastnoručnImi podpisy.

V Chrudimi dne 2 2.1 .ZO
Na straně pňjemce:

ředitelka

V Chrud,m d,, 'Ť:,Ĺ Ľ'/j
Na straně p kytovatele' ,>iZsi:iA,' úřad

vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu
Chrudim

G)

Laxus z,ú. {ädová 2107, 28802 Nymburk
tel,: + web: www.laxus.cz
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