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S M L 0 U V A
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bílovec

I.
SMLUVNÍ STRANY

. Moravskoslezský kraj
se Sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: ___

Jirim Navrátilem, MBA
IČ: 70890692 náměstkem hejtmana kraje

DIČ: CZ70890692
bankovní Spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106597481/2700

(dále jen „příjemce“)

Město Bílovec
se sídlem:
zastoupeno:
IC:V 00297755
DIC: (:100297755
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27—1761833319/0800

(dále jen „poskytovatel“)

n.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 250/2000 Sb.“).

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě a o změně
některých zákonů (zákon o ňnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“), veřejnou Finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 522 zákona č. 250/2000 Sb. Vpřípadě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve Statutu Fondu sociálních služeb
(dále jen „Statut Fondu“), o jehož schválení rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
Č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016.

„ vm.
PREDMET SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poslwtnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb a závazek příjemce tuto dotaci
přijmout a užít za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ AvÝšE DOTACE

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne v letech 2020—2021 příjemci dotaci určenou na tvorbu
Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě



10.

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle Statutu Fondu, a to v maximální výší Kč 240.000,—
(slovy: dvěstěčtyřicettisíc korun českých), a to tak, že tato částka bude poskytnuta ve dvou
splátkách v jednotlivých letech:

o 2020 maximálně 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých),

- 2021 maximálně 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých).

Konkrétní výše jednotlivých splátek dotace bude stanovena příjemcem na základě výsledků
dotačního řízení dotačního programu na podporu služeb sociální prevence v letech 2020 - 2021
vyhlášeného příjemcem (dále jen „DP PSSP 3“), který bude financován v rámci projektu „Podpora
služeb sociální prevence 3“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 —Sociální
začleňování a boj schudobou, reg. č. CZ.O3.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030 (dále jen „projekt“).
Informaci o výši jednotlivých splátek dotace zašle příjemce poskytovateli nejpozději do 60 dnů ode
dne rozhodnutí příjemce o poskytnutí dotace poskytovatelům služeb na vybrané druhy služeb
uvedené v čl. IV odst. 4 této smlouvy.

V případě nevyčerpání ňnančních prostředků vymezených na DP PSSP 3 a rozhodnutí příjemce
ovyhlášení dodatečného dotačního řízení v rámci DP PSSP 3, stanoví příjemce výši splátky dotace
na rok 2021 na základě výsledků dodatečného dotačního řízení. Informaci o upravené výši splátky
na rok 2021 zašle příjemce poskytovateli nejpozději do 60 dnů ode dne rozhodnutí příjemce
o poskytnutí dotace poskytovatelům služeb na vybrané druhy služeb uvedené v čl. IV odst. 4 této
smlouvy.

Maximální výše dotace dle čl. IV odst. 1 této smlouvy je nepřekročitelná a její skutečná výše bude
stanovena s ohledem na výši podpory poskytnuté příjemcem v rámci DP PSSP 3 na jednotlivé
vybrané druhy služeb na území města Bílovec takto:

a) v případě podpoření služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci DP PSSP 3
ve výši minimálně 2.400.000,— Kč bude činit dotace poskytovatele dle této smlouvy 240.000,—
Kč.

Budou-Ii v rámci DP PSSP 3 financovaného z projektu podpořeny jednotlivé druhy služeb uvedené
v čl. IV odst. 4 této smlouvy (dále jen „vybrané druhy služeb“) alespoň vminimální výši stanovené
pro konkrétní druh služby, pak se celková výše dotace dle této smlouvy nemění.

Budou-li v rámci DP PSSP 3 hnancovaného z projektu podpořeny vybrané druhy služeb dotací nižší
než činí minimální výše podpory stanované pro konkrétní druh služby dle čl. IV odst. 4 této
smlouvy, pak se výše dotace poskytovatele poměrně zkrátí dle poměru minimální výše podpory
z DP PSSP 3 vůči výši dotace poskytovatele u konkrétního druhu služby uvedené v čl. IV odst. 4
této smlouvy. V případě snížení dotace poskytovatele dle předchozí věty sejejí výše zaokrouhlí na
celé tisíce matematicky.

Finanční prostředky dotace vložené do Fondu sociálních služeb představují účelové finanční
prostředky:
a) k naplnění čl. 4 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Statutu Fondu pro území města Bílovec,

b) k naplnění čl. 4 odst. 1 písm. e) Statutu Fondu na financování krajské sítě sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji.

Finanční prostředky dle čl. IV odst. 7 písm. b) této smlouvy neovlivní nárok na vypořádání
účelových prostředků dle čl. 6 odst. 2 Statutu Fondu.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zrušení Fondu sociálních služeb vrátí příjemce do 30 dnů
na účet poskytovatele zůstatek Fondu sociálních služeb odpovídající výši nevyčerpané dotace
poskytovatele alokované ve Fondu sociálních služeb pro území poskytovatele.

Splátky dotace v jednotlivých letech se v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1091 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky, a Ceským účetním standardem pro vybrané účetní jednotky
č. 703 - Transfery, nepovažují za poskytnutí zálohy s finančním vypořádáním.
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v.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci splátku dotace na příslušný rok převodem na účet
příjemce uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení,
kterou zašle příjemce poskytovateli v příslušném kalendářním roce; výše splátky bude stanovena
v souladu s čl. IV odst. 2 —6 této smlouvy.

Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, Statutem Fondu a právními předpisy,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy,
c) nepoužité finanční prostředky dotace vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. 1odst. 2
této smlouvy do 30 dnů ode dne předložení finančního vypořádání jednotlivé splátky dotace
dle odst. 3 písm. d) tohoto článku smlouvy,

d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Statutem Fondu a právními
předpisy,

b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím určením dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy přidělit finanční prostředky dotace do Fondu sociálních
služeb, nejpozději do 60 kalendářních dnů od obdržení dotace do rozpočtu Moravskoslezského
kraje,

d) předložit poskytovateli finanční vypořádání splátky dotace za příslušný rok, jež je finančním
vypořádáním dotace ve smyslu & 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., kterým
příjemce doloží naplnění účelu této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od
obdržení dotace do rozpočtu Moravskoslezského kraje; finančním vypořádáním se rozumí
doložení výpisu usnesení Rady kraje o přijetí dotace a přidělení finančních prostředků dotace
do Fondu sociálních služeb; finanční vypořádání se považuje za předložené poskytovateli
dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb,

e) předložit poskytovateli za každý rok Zprávu o hospodaření Fondu schválenou orgány
Moravskoslezského kraje v souladu se Statutem Fondu, přičemž za předložení se považuje její
zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje, a to v termínu nejpozději do 30
dnů po projednání orgánem kraje;

f) neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní
přeměně a o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

Nedodržení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 3. písm. d), e) a f) této smlouvy je považováno za
porušení méně závažné ve smyslu ust. & 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:
a) Předložení finančního vypořádání/ Zprávy o hospodaření Fondu dle odst. 3 písm. d) a e) po
stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů 10%poskytnuté dotace,
od 31 a více kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace.

b) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. f) 10% poskytnuté dotace.

v1.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním Statutu Fondu, jeho obsahu porozuměly
a souhlasí s ním. Platné znění Statutu Fondu je zveřejněno na webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.



10.

11.

O

V případě, že nedojde ke schválení projektu kňnancování z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost, pak zanikají závazky příjemce i poskytovatele dotace vyplývající z této smlouvy,
a to dnem doručení vyrozumění řídícího orgánu o neposkytnutí dotace příjemci. O této skutečnosti
je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně informovat.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva příjemce.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

Tento smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví—Ii zákon 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 (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem
Moravskoslezský kraj.

V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příjemce na
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

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

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada kraje svým usnesením č. ŠŠŠ/6694?

zedneíÍ- 44— leo/M

Doložka platnosti právního jednání dle 541 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.
ZM/8/171/2019 ze dne 18.09.2019

V Ostravě dne 3.3.11; 2019 V Bílovci dne 26.09.2019


