
KUJIP01Ex4JD

Smlouva o spolupráci 
poskytnutím příspěvku na provoz

Č. OSON/OSOV/268/19

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Poskytovatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou
70890650
CZ70890650
ČSOB a. s., České Budějovice 
199 783 072/0300

(dále jen „Poskytovatel")

Příjemce: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen „Příjemce")

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4050004999/6800

M.
Úvodní ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že je zřizovatelem příspěvkové organizace Trojlístek - centrum pro děti a 
rodinu Kamenice nad Lipou, se sídlem Kamenice nad Lipou, Vít. Nováka 305, IČO: 70520283 

(dále jen „Zařízení1).

2. Zařízení je mimo jiné registrovaným dětským domovem, ve kterém jsou dle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) 
poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat 
v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve 
vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Zaopatřením se rozumí 
stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.

3. Do Zařízení jsou přijímány i starší děti, zejména v případech sourozenecké skupiny, kde alespoň 
jeden člen skupiny je mladší tří let. Do Zařízení lze přijmout děti z celé České republiky.

4. V Zařízení se dlouhodobě nacházejí také děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. S ohledem na 
jejich početnost se smluvní strany dohodly na této Smlouvě o spolupráci poskytnutím příspěvku na 
provoz (dále jen „Smlouva").

III.
Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků na spolufinancování nezbytných 
neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem 
s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v Zařízení v roce 2020, s cílem poskytnout 
ochranu a pomoc dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí.
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2. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemné spolupráce Poskytovatele a Příjemce při financování 
provozu Zařízení, spočívající v zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje v Zařízení v období 
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje hradit příspěvek ve sjednané výši v termínech a za podmínek dle této 
Smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje zajistit, že Zařízení bude po dobu trvání této Smlouvy plnit veškeré své 
povinnosti stanovené mu jako dětskému domovu dle zákona o zdravotních službách, spočívající 
zejména v zabezpečení zdravotních služeb dětí a jejich zaopatření, včetně ubytování, stravy, 
ošacení, a výchovných potřeb.

3. Příjemce je povinen podat za každý kalendářní měsíc, na který vznáší .nárok na spolufinancování 
chodu Zařízení, Poskytovateli Žádost o platbu, obsahující náležitosti dle čl. V. bodu 4 Smlouvy.

4. Příjemce je povinen poskytnutý příspěvek použít pouze k účelu, na který byl poskytnut.

5. Poskytovatel je příslušný kontrolovat oprávněnost vzneseného požadavku na příspěvek, jakož i 
způsob využití příspěvku, po celou dobu trvání této Smlouvy. Příjemce je povinen zajistit součinnost 
Zařízení při provádění kontroly.

V.
Nárok na příspěvek a jeho výše

1. Výše příspěvku se sjednává na částku 36 500 Kč (slovy: „třicet šest tisíc pět set korun českých'1) 
za měsíc na jedno dítě.

2. Příspěvek náleží Zařízení za nezletilé dítě, které:

má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje;

bylo do Zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově a zde fakticky 10 a 
více dní v daném měsíci pobývalo.

Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.

3. Příspěvky dle této Smlouvy budou vypláceny za jednotlivé měsíce po dobu trvání Smlouvy až do 
vyčerpání nejvýše přípustné výše peněžních prostředků, která je pro rok 2020 stanovena na 
částku max. 6,000.000 Kč (slovy: „šest miliónů korun českých").

4. Příspěvek bude hrazen za každý kalendářní měsíc zpětně na základě podané Žádosti o platbu, ve 
které Příjemce uvede celkovou částku požadovaného příspěvku v daném kalendářním měsíci. 
Součástí Žádosti o platbu bude soupis dětí, na které žádá příspěvek, včetně uvedení jména a 
příjmení dítěte, věk, adresu trvalého pobytu a data, od kterého dítě bylo do Zařízení umístěno na 
základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Vzor Žádosti o platbu je součástí této Smlouvy.

5. Správnost údajů v Žádosti o platbu bude ověřena kontaktní osobou Příjemce.

> Kontaktními osobami za Příjemce jsou Ing. Kateřina Vlčková, email: vlckova.k@kr-wsocina. 

tel. 564 602 468, Bc. Martina Krylová, email: krvlova.m@kr-vvsocina.cz. tel. 564 602 467.

6. Žádost o platbu bude adresována kontaktní osobě Poskytovatele.

> Kontaktní osobou za Poskytovatele je Mgr. Eva Novotná, email: novotna@krai-iihoceskv.cz. 
tel. 386 720 641.

7. Žádost o platbu je Příjemce povinen předložit Poskytovateli nejpozdéji do 10. dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, za který příspěvek žádá. Žádost o platbu za prosinec 2020 musí 
být Poskytovateli doručena nejpozději do 10. ledna 2021.

8. Příspěvek bude hrazen na bankovní účet Příjemce, č. účtu: 4050004999/6800 vedeného u 
Sberbank CZ, a.s. Jihlava, a to do 15-ti kalendářních dnů od předložení Žádosti o platbu ze strany 
Příjemce.
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9. Poskytovatel není povinen příspěvek vyplatit, pokud má důvodné pochybnosti o správnosti 
předložené Žádosti o platbu.

VI.
Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

VII.
Ostatní ujednání

1. Finanční spoluúčast je poskytována na nehospodářskou činnost, která nezakládá veřejnou finanční 
podporu.

2. Příjemce bere na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjěmce prohlašuje, že tato 
Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel.

4. Příjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnutým peněžním prostředkům, 
především zveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o spolufinancování provozu Zařízení, 
na které prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný provoz byl podpořen 
peněžními prostředky kraje Jihočeského kraje. Příjemce bere na vědomí, že povinnosti publicity jsou 
uvedeny v metodickém pokynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka pro publicitu, která je 
dostupná na https://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm. Tento metodický 
pokyn se považuje za součást této Smlouvy.

5. Poskytovatel dává Příjemci, resp. Zařízení, souhlas k užití znaku a logotypu Jihočeského kraje na 
informačních a propagačních materiálech Zařízení v souladu se směrnicí č. SM/40/RK - Zásady 
jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje, která je 
dostupná na http://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm.

6. Poskytovatel je oprávněn provádět u Příjemce, resp. u Zařízení, kontrolu účetnictví, příp. dalších 
skutečností, v rozsahu potřebném k posouzení, zda byla dodržena tato Smlouva. Příjemce se 
zavazuje umožnit Poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu trvání 
závazkového vztahu) komplexní kontrolu oprávněnosti použití peněžních prostředků a zpřístupnit na 
požádání veškeré doklady související s plněním této Smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

7. Všechny osobní údaje poskytnuté dle této Smlouvy podléhají ochraně dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění.

Vlil.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.

2. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo 
bankovního účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit Poskytovateli, pokud tento netrvá na 
uzavření dodatku ke Smlouvě.
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3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této Smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato Smlouva po jejím přečtení smluvními stranami podepsána.

4. O uzavření této Smlouvy rozhodlo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 393/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 

- Zastupitelstvo Kraje Vysočina č. 0481/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Vzor Žádosti o platbu

V Českých Budějovicích dne - 8 - 01- 2020 V Jihlavě dne

Za Poskytovatele:

/

u
Mgr. IvaVia Stráská 
hejtmanka

í

!
í
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Čestné prohlášení k DPH

V rámci podporované činnosti čestně prohlašujeme, že ke dni podpisu smlouvy jsme:

H plátci DPH
□ neplátci DPH

V případě plátce DPH dále prohlašujeme, že ke dni podpisu této smlouvy:

□ můžeme plně
□ můžeme částečně 
X nemůžeme

uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

V Jihlavě dne..

Příjemce dotaci 
razítko a podpii
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Příloha ke Smlouvě o spolupráci č. OSON/OSOV/268/19

Vzor Žádosti o platbu příspěvku na provoz pro nezletilé děti s trvalým pobytem v Jihočeském 
kraji, které byly do Trojlístku - centra pro děti a rodinu v Kamenici nad Lipou (dále jen „Zařízení") 
umístěny na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově v souladu se Smlouvou o spolupráci 
č. OSON/OSOV/268/19

Žadatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

70890749
CZ70890749

Žádáme o přiznání příspěvku za měsíc.................  2020 v celkové výši.........................

Seznam nezletilých dětí s trvalým pobytem v Jihočeském kraji umístěných v Zařízení za měsíc

2020.

1.
Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijeti dítěte:

Faktický pobyt v zařízeni 
ve dnech:

Datum ukončeni 
pobytu:

2.
Jméno a příimenl: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického
ořiietí dítěte:

Faktický pobyt v zařízeni 
ve dnech:

Datum ukončeni 

pobytu:

3.
Jméno a příimenl: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijeti dítěte:

Faktický pobyt v zařízeni 
ve dnech:

Datum ukončeni 

pobytu:

4.
Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízeni 
ve dnech:

Datum ukončeni 
pobytu:

5.
Jméno a oříimení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijeti dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončeni 

pobytu:

Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijeti dítěte:
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Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončeni 

pobytu:

7.
Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:
Datum faktického 
přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 
pobytu:

8.
Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 
přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 

pobytu:

9.
Jméno a příjmení: Datum nározenl:

Místo trvalého pobytu:
Datum faktického 
přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 
pobytu:

10.
Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 

pobytu:

11.
Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 
přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 
pobytu:

12.
Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 
přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 

pobytu:

13.
Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijetí dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 
pobytu:

14.
Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 

přijeti dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum-ukončení 
pobytu:

15.
Jméno a příjmení: Datum narozeni:

Místo trvalého pobytu:

Datum faktického 
přijeti dítěte:

Faktický pobyt v zařízení 
ve dnech:

Datum ukončení 
pobytu:

v dne

Podpis žadatele
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