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DOHODA
o zajištění ozdravných pobytů dětí v tuzemsku

Majetková správní a delimitační unie odborových svazů
se sídlem : nám. W. Churchilla 2, P r a h a 3,130 00
zastoupená : Ing. J , předsedou představenstva MSDU OS

, místopředsedou představenstva MSDU OS
IČO : 00 46 94 83
DIČ : CZ 00 46 94 83
Bankovní spojeni : Česká spořitelna, Praha 3

číslo účtu 2000 161 399 /0800
(dále jen: MSDU OS)

a

Dětské zařízení
se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
Bankovní spojení
(dále jen: zájemce)

výchoNný Ústav, dětský domov se škok'uv
zák|adn(ško|a, gtl'edn(šbla a8dnč MRO66
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,' statutárním zástupcem
, '. ,, .,C13
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ČI. I.

MSD(J OS obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaci ze státního
rozpočtu ČR na rok 2019, která je určena mj. na tuzemské ozdravné pobyty dětí a mládeže
z dětských domovů a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené dětí v působnosti
MŠMT ČR v roce 2019.

ČI. II.

S cílem naplnění dohody uvedené v ČI. I, se smluvní strany této smlouvy dohodly
na následujících právech a povinnostech :

l. MSDU OS se zavazuje :
a) dodržovat podmínky pro poskytnutí účelové dotace a ve vzájemné spolupráci se zájemci

a hotely( penziony) v majektu MSDU os zajistit tuzemské ozdravné pobyty dětí a
mládeže,

b) provádět koordinaci pobytů, upřesňováni termínů, počtu osob apod. ve spolupráci
s vybranými hotely a penziony na území ČR,

C) provádět průběžné kontroly dodržování podmínek čerpání dotace a kvality
poskytovaných služeb,

d) provádět průběžné a konečné vyúčtování celé akce.
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Odbor středni'ho a vyššího odborného vzdělávání a instituciQná|ni
výchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha l

14. Příjemce je oprávněn z dotace hradit zahraničnípobyty za následujíckh podmínek:

14.1 pobyty musejí být nejméně desetidenní,

14.2 ubytování pro děti z dětských domovů a dalších pobytových zařízení pečujÍcÍch
o ohrožené děti v působnosti resortu školství a jejich pedagogický doprovod musí
být v hotelu či penzionu max. 500 m od moře se zajištěním ubytováni
a celodenního stravováni (Sx denně - tři hlavní jídla + 2x svačina) včetně
ce|odenniho pitného režimu pro děti a jejich doprovod, dopravy autokarem,
základního cestovního pojištěni,

14.3 cena na osobu nepřesáhne v průměru Částku 16.000 KČ za pobyt.

15. Příjemce je oprávněn z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok
na odpočet této daně.

16. Příjemce musí být realizátorem projektu. SluŽby a výkony spojené s realizaci projektu
mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud s příjemcem uzavřely smlouvu a tato forma
spolupráce je uvedena v projektu, který je nedílnou součásti rozhodnutí.
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část III

Povinnosti příjemce

17. Nedodrženi povinností příjemce uvedených v tomto bodě představuje porušeni
rozpočtové kázně podle ustanoveni § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových
pravidel a výše odvodu za porušeni rozpočtové kázně činí v souladu s ustanovením
§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel částku, v jaké byla rozpočtová kázeň
porušena. Z poskytnuté dotace nelze hradit:

17.1tuzemské pobyty kratší než šestidenní,

17.2 zahraniční pobyty kratší než desetidenní,

tel. ústředna: +4
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Odbor středního a vyŠŠího odborného vzdělávání a institucionální
výchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

17.3 ubytováni pro děti z dětských domovů a dalších pobytových zařízeni pečujících
o ohrožené děti v působnosti resortu školstvia jejich pedagogický doprovod, které
není v hotelu Či penzionu se zajištěním ubytování a cebdennlho stravováni
(Sx denně - tři hlavní jídla + 2x svačina) včetně celodenního pitného režimu
pro děti a jejich doprovod,

17.4 u zahraničních pobytů ubytovánIdle předchozího bodu v hotelu Či penzionu, který
se nachází od moře ve většivzdálenosti než 500 m,

17.5 jiný způsob dopravy než autokarem,

17.6 náklady na doprovodné osobY, jejichž počet je v souladu se zabezpečením
bezpečnosti děti nadbytečný,

17.7 u tuzemských pobytů náklady na osobu a den, které v průměru přesáhnou částku
500 Kč,

17.8 u zahraničních pobytů náklady na osobu, které v průměru přesáhnou částku
16.000 KČ za pobyt.

18. Příjemce nesmí stejné výdaje spojené s naplňovánim účelu dotace nebo jeho části
uplatňovat u jiných poskytovatelů veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj hrazen
z dotace pouze z části, týká se tento zákaz pouze této části výdaje.

19. projekt je možné spolufinancovat z rozpočtů územních samosprávných celků,
případně dalších zdrojů, vyjma zdrojů státního rozpočtu a evropských fondů.

20. Příjemce je povinen dodržet popis projektu a podrobný rozpočet projektu, které jsou
nedi1nou součástítohoto Rozhodnutí,

21. Příjemce je povinen projekt realizovat s náležitou péči, efektivitou a transparentností
a v souladu s nejlepší praxív přísluŠné oblasti,

22. Příjemce je povinen v případě svého zániku přednostně vypořádat vztahy se státním
rozpočtem.
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