
Středočeský l<raj

Veřejnoprávní smlouva
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální sluŽby, tedy činnosti nebo souboru činnostípodle zákona

č.l 08/2006 Sb. o sociálních sluŽbách ve znění pozdějšíchpředpisů, Zaj išt'uj ícíchpomoc a podporu osobárn

za účelenrsociálního začleněnínebo prevence sociálního vyloučení,

na rok 2020
evidenčníčíslosmlouvy poskytovatele:

s-1065/S0C12020
(dále jen,,Srrrlouva")

I. SMLUV{YI STRANY
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská l1, 150 2l Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ708glOg5
Bankovní spojení: Komerčníbanka

Čísloúčtu: l l5-8521400217lO|oO
(dále jen,,poskytovatel")

a

nazey pruemce:

služeb
se sídlem:

Zastoupené:

IČ:

Bankovní spojení:

Čísloúčtu:

ČísloúčtuzÍizovate|e

(dále jen ,,příjemce")

Smluvní strany uzavírajína základě zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,veznénípozdějších předpisů (dále jen také,, rozpočtová pravidla"), podle zákonaě.50012004
Sb., správního řádu, usnesení Zastupitelstva kraje č'075-22l2020/ZK ze dne 27.l2020, na základě
zákonného zmocnění dle zákona č.l08/2006 o sociálníclr službách' ve znění pozdějšíchpředpisů tuto

Smlouvu na období roku 2020 (od l. ledna 2020 do 3l . prosince 2020) takto:
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Středoč eský kraj

1

rr.pŘrouĚr svrr-ouvv

Předmětem Smlouvy je zajiš tění  financování  a pouŽití  poskytnutých finanč ní ch prostředků

kzajiš tění  služ by obecné ho hospodářské ho zájmu, na poskytování  sociální  sluŽby, tedy ěinnosti

nebo souboru č inností  podle zákona č ' l08/2006 Sb., o sociální ch sluŽbách, ve znění  pozdějŠ í ch

předpisů  (dále jen ,,zákono sociální ch sluŽbách"), zajiš ť ují cí ch pomoc a podporu osobám za ú č elem

sociální ho zač lenění  nebo prevence sociální ho vylouč ení  ve spádové m ú zemí  Středoč eské ho kraje

(popř. mimo toto spádov é ilzemí pro obč any Středoč eské ho kraje) na rok 2020 v rozsahu základní ch

č inností  služ by a v souladu se,'Střednědobým plánem rozvoje sociální ch sluŽeb ve Středoč eské m

kraji na období  2OzO _ 2022" v souladu s platrluu Sí tí  sociální ch sluŽcb vc Středoč eské m kraji'

Nejedná se o návazné  stuŽby, napří klad sluŽby volnoč asové ho charakteru pro danou cí lovou

skupinu (kulturní , sportovní  a společ enské  aktivity), sluŽby sociální ho podnikání  mají cí  charakter

ž ivnosti, nebo jiné  obdobné  sluŽby.

2. Na dotaci/pří spěvek na poskytování  sociální  sluŽby (dále jen ,,dotaci") není  právní  nárok. Výš e

ú č elové  dotace je koneč ná'

3. Poskytovatet se touto Smlouvou zavazuje poskytnout pří jemcijednorázovou ú č elovou neinvestič ní

dotaci ve výš i 28g20 000 Kč  (slovy dvacet osm milionů  devět set dvacet tisí c korun č eských) pro

výš e uvedený ú č el.

4' Dotace bude poskytnuta bezhotovostně ve dvou splátkách na ú č et pří jemce, kteý je uveden

v č lánku I. První  splátka ve výš i 60 % celkové  dotace bude vyplacena na ú č et poskytovatele uvedený

výš e do 30 dnů  od oboustranné ho podpisu té to Smlouvy, druhá splátka bude vyplacena v termí nu

do 3l ' 7. 21zo ve výš i 40 % celkové  dotace. Tyto lhů ty mohou být posunuty sohledem

na disponibilní  prostředky ze Státní  dotace, které  poskytovatel obdrŽí  Ze Strany MPSV. Výš e

uvedené  lhů ty jsou orientač ní .

5. Dotace je veřejnou finanč ní  podporou v souladu s uzavřenou Smlouvou o pověření  k poslcytování

sluŽby obecné ho hospodářské ho zájmu č . s-0066/Soct2020. Dotace je, jako jeden zveřejných

zdrojů , souč ást vyrovnávací  platby na zajiš tění  poskytování  sluŽeb obecné ho hospodářské ho zájmu'

6. Dotace bude poskytnuta v souladu s podmí nkami té to Smlouvy a podmí nkami obsaŽenými

v následují cí ch dokumentech pro poskýování  dotací  stanovenými v ',Metodice 
dotač ní ho Í í zení

Středoč eské ho kraje na rok 2020* (dále jen ,,Metodika SK") a ',Metodice 
Ministerstva práce a

sociální ch věcí  pro poskytování  dotací  ze státní ho rozpoč tu krajů m a Hlavní mu městu Praze" (dále

jen ,,Metodika MPSV"). na základé  podmí nek urč ených v,,Pravidlech dotač ní ho Í í zení

Středoěeské ho kraje na rok 2O2O* (dále jen ,'Pravidla"), v souladu s ,,Vyhláš ení m dotač ní ho Í í zení

Středoč eské ho kraje na rok 2O2o" (dále jen ,,Vyhláš ení ") a v souladu se ,,Střednědobým plánem

rozvoje sociální ch služ eb v Středoč eské m kraji na období  2O2O _ 2022*, (dále jen ,, podmí nky

dotace").
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Středoč eský kraj

Pří jemce dotace se s podmí nkami poskytování  dotace seznámil (zejmé na s Pravidly, Metodikou
SK a Vyhláš ení m) a souhlasí  s nimi.

III. PoUŽITÍ  DoTACE

1. Dotace je ú č elově vázána výhradně na poskytování  sociální ch sluŽeb pří jemce v rozsahu platné
registrace vydané  dle $ 78 zákona o sociální ch s|uŽbách pří sluš ným správní nr orgánem podle zákona
o sociální ch sluŽbách.

2. Pří jemce bude poskytovat sociální  sluŽbu ve spádové m ú zemí  Středoč eské ho kraje (popř. mimo
toto spádové  ú zemí  pro obČ any StředoČ eskeho kra.;e) v souladu Se zákonem
o sociáIní ch sluŽbách, s jeho prováděcí mi předpisy a s dalš í mi obecně závaznými právní mi
předpisy:

3. Poskytovatel poskytuje sociální  sluŽbu vlastní m jmé nem, na vlastní  ú č et a na vlastní  odpovědnost.

4. Kompenzač ní  mechanizmus a parametry pro výpoč et' kontrolu a přezkoumání  výš e ú č elové  dotace
je stanoven v Pravidlech a Metodice SK.

5. Úeelu dotace musí  být dosaŽeno ve lhů tě uvedené  v podané  Žádosti o dotaci na poskytování
sociální ch sluŽeb na rok 2020 pro kaŽdou služ bu zvláš ť , nejpozději vš ak do 3l.12.2020.

6. Uznatelným nákladem je náklad, ktery splňuje vš echny ní Že uvedené  podmí nky:
a) vznikl v období  rea|izace sluŽby' tj. ve lhů tě uvedené  v podané  Žádosti o dotaci nejpozději vš ak

do 31. 12.2020,
b) byl pří jemcem uhrazen nejpozději do 20. 1.2021,
c) bylvynaloŽen v souladu s ú č elovým urč ení m dle č lánku I. té to Smlouvy' ostatní mi podmí nkami

té to Smlouvy a podmí nkami dotač ní ho programu,
d) vyhovuje zásadám ú č elnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanč ní  kontrole

č .3201200l Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů '

Pří jemce dotace je povinen č erpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou
definovány v č ásti II. Metodiky SK.
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Druh služ by
Identifikátor

služ by
Výš e dotace

Ztoho č ástka
urč ená na mzdy,

platy a jeiich
navýš ení

Poč et jednotek
(tů ž ka/přepoč t

ené  ú vazlry
v pří mé  pé ěi)

Z toho: poč et
lů ž rk pro osoby
s problé movým

chování m
Domovy se zvláš tní m
rež imem

1119109 12790 100,00 Kč 0,- Kč 8l 0

Domovy pro seniory 6702399 L6 L29 900,00 Kč 0,- Kč 139 0



Středoč eský krai

rv. pnÁvA A PovINNosTI pŘÍ rrvrcn

1' Pří jemce dotace je povinen splnit ú č el dotace uvedený v č lánku II. odstavce l ' té to Smlouvy'

2. Pří jemce dotace odpoví dá za hospodárné , efektivní  a ú č elné  pouŽití  dotace'

3. Pří jemce dotace je povinen dotaci zrozpoětu Středoč eské ho kraje pouŽí t pouze naú hradu

uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou definovány v č ásti II. Metodiky SK, v rozsahu základní ch

č inností , stanovené m pro pří sluš ný druh sociální  sluŽby zákonem o sociální ch sluŽbáclr a ve lhů tě

uvedctré  v ělánku III. odstavcc 5. té to Smlouv1'. Dotace z rozpnč ttl Středoč eské ho kraje nesmí  bý

pouŽita na zajiš tění  fakultativní ch č inností  ($ 35 odstav ec 4 zákonao sociální ch sluŽbách)'

V pří padě nedodrŽení  té to povinnosti pří jemcem odpoví dá za odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázné

ve výš i neoprávněně pouŽitych peněŽní ch prostředků , tj. výš i pouŽitých peněž ní ch prostředků

v rozporu s podmí nkami dotace.

4. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen postupovat v souladu s ú daji uvedenými v Žádosti

ě. Al2020t568 (dále jen ,,Žádost") popří padě v souladu s ú daji schválenými odborem sociální ch

věcí ' ýkají cí ch se nepodstatných náleŽitostí  ž ádosti a dodrŽet skuteč nosti mají cí  vliv na poskytování

sociální ch sluŽeb, které  jsou uvedeny v té to Žádosti a které  jsou pro rok2020 podpořeny'

5. Pří jemce dotace je povinen č erpat dotaci pouze na ú hradu uznatelných nákladů /výdajů , které  jsou

definovány v ěásti II. Metodiky SK'

6. Pří jemce dotace je povinen vé st přidělenou dotaci v ú č etnictví  odděleně na kaž dou služ bu zv|áš ť

a vé st ú č etnictví  v souladu se zákonem č . 563ll9gl Sb.' o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů '

Přdemce dotace je povinen jednotlivé  originály ú č etní ch dokladů  označ it tak, aby byllo zŤejmé , Že

se jedná o náklad/vý daj hrazený na zák|adě té to Smlouvy. Pří jemce dotace je povinen vé st

analytickou ú ěetní  evidenci vš ech ú ěetní ch pří padů  vztahují cí ch se k poskytnuté  dotaci'

V pří padě nedodrŽení  té to povinnosti pří jemcem odpoví dá odvod zatoto poruš ení  rozpoč tové  kázně

ve výš i 0,05 yo aŽ2 %z celkových poskytnuých peněž ní ch prostředků , a to na zák|adé  rozhodnutí

Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu kzávaŽnosti

poruš ení  ajeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace'

7 . V pří padě rozhodnutí  o zruš ení  registrace pří sluš né  sociální  sluŽby podle $ 82 odstavce 3 ' zákona

o sociální ch sluŽbách v prů běhu roku, na kteý byla dotace poskytnuta, je pří jemce dotace povinen

do 30 kalendářní ch dnů  ode dne ukonč ení  poskytování  sociální  sluŽby, kteý je uveden v rozhodnutí

o zruš ení  registrace, vrátit v tomté Ž roce vyplacenou a nevyč erpanou poměmou ěást dotace na ú ěet'

zné hoŽbyla dotace vyplacena. Ve stejné m termí nu je nutné  předloŽit pravdivé , řádné  a vč asné

finanč ní  vypořádání  poskytnuté  dotace v souladu s vyhláš kou č ,.367l20t5 Sb., kterou se stanoví

zásady a lhů ty finanč ní ho vypořádání  vztahů  se státní m rozpoč tem, Státní mi finanč ní mi aktivy a

Národní m fondem (vyhláš ka o finanč ní m vypořádání )'
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Středoč eský kraj

V pří padě, ž e pří jemce dotace nevrátí  poskytnuté  finanč ní  prostředky ve stanovené  lhů tě. zahájí
poskytovatel dotace dalš í  kroky k vymáhání  těchto prostředků . odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně
se vyměří  ve výš i zadrŽovaných peněž ní ch prostředků .

8. V pří padě vstupu do likvidace je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace, které  nebyly
do data Vstupu do likvidace pouŽity na ú č el dotace, a to do 30 dnů  od vstupu do likvidace, nejpozději
vš ak do 20. l.2021,na ú č et poskytovate|e' zněhoŽ byla dotace vyplacena, a ve stejné m termí nu
předloŽit vyú č tování  dotace v rozsahu, jakje výš e uvedeno'

9. V pří padě př'eměny právnické /fuzické  osoby pří jemce je pří jemce povinen vyŽádat si souhlas
s převodem práv a povinností  z té to smlouvy v dostateč né m předstihu od poskytovatele (kraje).
V pří padě nesouhlasu poskytovatele je pří jemce povinen vrátit vš echny prostředky dotace'
které  nebyly do data platnosti přeměny použ ity na ú č el dotace. a to do 30 dnů  od přeměny, na ú č et
poskytovatele, a ve stejné m termí nu předloŽit vyú č tování  dotace, jak je výš e uvedeno.

10. Při č erpání  dotace je pří jemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou č innost/stejný výdaj
nedocházelo k duplicitní mu č erpání  finanč ní ch prostředků  zví ce zdrojů  za stejným ú č elem.

ll. Pří jemce dotace je povinen pí semně informovat poskytovatele dotace d. Středoč eský kraj _
tj. odbor sociá|ní ch věcí  prostřednictví m pří lohy č ' l Metodiky Středoč eské ho kraje _ ,,Hláš ení
změn" o následují cí ch změnách ú dajů  uváděných v Žádosti, a to nejpozději do l5 pracovní ch dnů
ode dne, kdy tato změna nastala:
- zmé na bankovní ho ú č tu pří jemce dotace,
- změna v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí  o registraci) mají cí  vliv na výš i dotace,

zejmé nazměna kapacity' č izruš ení  registrace sociální  služ by, změnadostupnosti služ by atd.'
- přeměna právnické  osoby. a to do l5 pracovní ch dnů  ode dne, kdy k přeměně právnické  osoby

doš lo'
- vstup právnické  osoby do likvidace, a to do l5 pracovní ch dnů  ode dne vstupu do likvidace,
- zmé nanázvuposkytovatele,
- změna statutární ho zástupce,
- zmé na, kdy na lů ž ku pro osoby s problé moým chování m je poskytována sluŽba osobě, která

nesplňuje krité ria stanovená pro tato lů Žka v č ásti II. č lánku 4' Pravidel DŘ.
Ví ce informací  je uvedeno v Metodice SK.

V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se považ ují  povinností  uvedené  v tomto odstavci
11, jako mé ně závaž né  poruš ení  rozpoč tové  kázně. Pří jemce je povinen za poruš ení  těchto
povinností  uhradit poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně odpoví dají cí  O,O5 yo

až  5%o za kaŽdé  poruš ení  povinnosti pro kaž dou sluŽbu zvláš ť . Při stanovení  výš e odvodu se
přihlé dne kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlivu na dodření  ú č elu dotace.

12. Vpří padě změny rozpoč tu dotace sociální  sluŽby dle př. ě' l té to Smlouvy, kdy poskytovatel
přesouvá finanč ní  prostředky uvnitř kapitoly rozpoč tu sluŽby, je pří jemce dotace povinen pí semně
informovat poskytovatele dotace tj. Středoč esky kraj o změně rozpoč tu sociální  sluŽby nejpozději
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Středoč eský krai

poskytovatelvyuŽije pří lohu č ' l Smlouvy'

13. V pří padě, Že pří jemce dotace poŽaduje přesunout finanění  prostředky mezijednotlivými kapitolami

rozpoětu dotace sluŽby, musí  o tuto změnu rozpoč tu dotace poŽádat poskytovatele dotace' tj'

Středoč eský kraj prostřednictví m pří lohy č ' l Metodiky SK a doruč it změnu nejpozději

do 30. t|. 2o2O. Tato Žádost bude poslé ze předloŽena ke schválení  Radě Středoč eské ho kraje

v nejbliŽš í m moŽné m termí nu. Po projednání  Radou Středoč eské ho kraje bude pří jemce dotace

vyrozuměn o schválení  č i zamí tnutí zmé ny'Do doby rozhodnutí  Rady nesmí  pří jemce prostředky

přesunout'NedodrŽení tohotopostupujeporuš ení msmluvní chpodmí nek'

14. Přesun finanč ní ch prostředků , kteý je uvedeny v odstavcí ch 12. nebo l3' je moŽný pouze v rámci

jedné  služ by. Přesun finanč ní ch prostředků  není  moŽný mezi jednotlivými služ bami pří jemce

dotace,takovýpřesunbudeklasifikovánjakoporuš ení rozpoětové kázně.

15.Pří jemce dotace je povinen poskýovateli dotace oznámit do 15 pracovní ch dnů  svů j zánik'

transformaci a slouěení  prostřednictví m pří lohy ě' 1 Metodiky SK _ 
"Hláš ení  

změn"' Souč asně je

povinen přednostně vypořádat podle pokynů  poskytovatele dotace vztahy s krajským rozpoč tem

rýkají cí  se dotace'

16. Pří jemce dotace je povinen na Žádost poskytovatele dotace bezodkladně pí semně poskytnout

poŽadované  doplňují cí  informace souvisejí cí  s poskytovanými sociální mi sluŽbami' na něŽ je

č erpána dotace' V souladu se zákonem o rozpoč tových pravidlech se povaŽuje tato povinnost' která

trvá dé le neŽ 15 dní  od prokazatelné ho doruěení  Žádosti poskyovatele na doplňují cí  informace

pří jemci' jako mé ně závaŽné  poruš ení  rozpoětové  kázné ' Pří jemce je povinen za poruš ení  té to

povinnosti uhradit poskytovateli č ástku odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázné  odpoví dají cí  výš i 0'05

VozakaŽdý zapoé aÍ ý měsí c z jiŽ poskytnuých finanění ch prostředků  na jednotlivou sluŽbu zv|áš ť '

které  se poruš ení  týká, aŽdo doby, neŽ pří jemce splní  svou povinnost vů č i poskytovateli uvedenou

v tomto č lánku.

l7. Pří jemce dotace je povinen řádně uchovávat veš keré  dokumenty souvisejí cí  s poskytování m sociální

sluŽby a prokazují cí  č erpání  poskytnuté  dotace na sociální  sluŽbu podobu 10 let odukonč ení

financování  na zák|adé  té to Smlouvy a to způ sobem, kteý je v souladu s platnými právní mi

pr"dpisy Č eské  republiky. V pří padě nedodrŽení  té to povinnosti mů Že dojí t k vyměření  odvodu za

poruš ení  rozpoětové  kázně aŽ do výš e neprokázaných výdajů  na č erpání  dotace dle podmí nek

dotace.

1 8. Pří jemce dotaceje povinen prové st pravdivé , řádné  a vč asné  finanč ní  vypořádání  poskytnuté  dotace'

Finanč ní  vypořádání  poskytnuté  dotace zpracuje pří jemce dotace za období  ýkají cí  se celé ho roku'

nejpozději k 3l. prosinci roku, na kteriý je dotace poskytnuta, věetně zahrnutí  souvisejí cí ch

do 15 pracovní ch dnů ode dne. kdy tato změna nastala, nejpozději vš ak do 3| ' 12' 2020' K tomuto
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nákladů /výdajů , které  budou proplaceny do 20. ledna roku následují cí ho po roce. na ktery byla
dotace poskytnuta.l

Pří jemce dotace předloŽí  v souladu podmí nkami dotace finanč ní  vypořádání  do 20. l .202l vč etně.

Do 20. 1. 2021 musí  být vráceny (tj i připsány) i pří padné  vratky dotací
na ú č et: 1 l5-852l40021710100.

Vratku dotace je nutno zaslatzakaŽdoujednotlivou služ bu zvláš ť .

Finanč ní  vypořádání  bude předloŽeno Středoč eské mu kraji, jehoŽ prostřednictví m byla dotace
vyplacena.

Podkladem pro finanč ní  vypořádání  dotaceje:

o formulář pro vypořádání  ú č elové  neinvestič ní  dotace'
o č estné  prohláš ení  k finanč ní mu vypořádání ,
r tabulka PoloŽkové ho č erpání  neinvestič ní  dotace na sociální  sluŽbu - na podporu sociální ch

sluŽeb dle zák' č . l08/2006 Sb., o sociální ch služ bách, ve znění  pozdé jš í ch předpisů , pro rok
2020 _ Středoč esfý kraj

o tabulku nákladů  a výnosů  (zdrojů ) služ by,
o pří p' dalš í  dokumenty uvedené  na webových stránkách kraje'

Vš echny tyto dokumenty jsou dostupné  ke staŽení  na webových stránkách kraje v sekci: SoCIÁLNÍ
OBLAST.

Zpracovaný podklad pro finanč ní  vypořádání  dotace bude podepsán statutární m zástupcem pří jemce
dotace' nebojí m pověřenou osobou.

Finanč ní  vypořádání  dotace na tiskopisech doruč í  pří jemce dotace pí semně na podatelnu Krajské ho
ú řadu SK, Zborovská l l' l50 21 Praha 5, popř' elektronicky datovou zprávou nejpozději
do 20. l.2021 (finanč ní  vypořádání  skrze email nebude akceptováno)'

V pří padě pří spěvkových organizací  města a obcí  je nutné  finanč ní  vypořádání  podat skrze své ho
zÍ izovatele. Pří padné  vrácené  finanč ní  prostředky musí  být zaslány také  do 20. l.2021 skrze ú ěet
zÍ izovatele.

Při nedodrž ení  uvedených povinností  se postupuje podle pří sluš ných ustanovení  zákona
o rozpoč tových pravidlech. Bez řádné ho finanč ní ho vypořádání  dotace v předepsané m termí nu
nemusí  bý subjektu v následují cí m roce uvolněny prostředky dotace na poskytování  sociální ch
sluŽeb.

19. Pokud pří jemci dotace byla v roce 2020 přidělena na základě té to Smlouvy' dotace ve výš i
3 mil. Kč  a ví ce při souč tu dotací  na jednotlivé  sociální  sluŽby, předloŽí  do 3l. srpna 2O2l

1 
5 3 odstavec l) zákona č .5631199l Sb., o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů .
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poskytovateli dotace l originální  výtisk

nebo auditorskou společ ností  schválenou

zprávy auditora. ověření  musí  být provedeno auditorem

Komorou auditorů  Č eské  republiky.

20. ověření  bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 ověřovací  zakázlq, které  nejsou

audity ani prověrkami historických finanč ní ch informací . Předmět ověření  a obsah zprávy auditora

je detailněji popsán v č ásti IX. Metodiky SK'

V pří padě, Že pří jernce dotace nedodá zprávu auditora ve stanovené tn termí nu, mů ž e být tato

skuteč nost dů vodem pro neposkytnutí  dotace v následují cí m období .

21 . Pří jerrrcc dotacc jc povinen v souladu se zákonem č . 320/200 l Sh , n finanč ní  kontrole a v souladu

s dalš í mi právní mi předpisy Č eské  republiky umoŽnit výkon kontroly vš ech dokladů  vztahují cí ch

se k poskytnuté  dotaci z rozpoé tu Středoč eské ho kraje na základé  Smlouvy a poskytnout souč innost

vš em osobám oprávněným k provádění  kontroly. pří p. jejich zmocněnců m.

Pokud tak pří jemce neuč iní , odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázné  výš i 0,05 oÁ aŽ l00 o/o

z poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to nazák|adé  rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho

kraje, ve které m přih|é dne při stanovení  výš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  ajeho vlivu na dodrŽení

ú č elu dotace'

22.PÍ í iemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření , která mu byla ulož ena na zák|adě

prováděných kontrol, a to v pož adované m termí nu' rozsahu a kvalitě a v souladu s $ 18 zátkona

č .321lz01l Sb., o finanč ní  kontrole, ve zné ní  pozdějš í ch předpisů , a informovat o splnění

nápravných opatření  toho, kdo tato nápravná opatření  uloŽil'

23. Pří jemce není  oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  z té to

Smlouvy třetí  osobě.

24.PÍ í jemce je veřejným/dotovaným zadavatelem a je povinen postupovat při výběru dodavatelů  zboŽí

a sluŽeb k financování  nákladů  spojených s realizací  předmětu té to dotač ní  smlouvy v souladu se

zákonem č . l34l21l6 o zadávání  veřejných zakázek,ve znění  pozdějš í ch předpisů .

25' V pí semné m styku s poskytovatelem je pří jemce povinen uvádět evidenč ní  č í slo smlouvy

poskytovatele' uvedené  na straně l. té to Smlouvy' název akce a výš i poslqrtnuté  dotace

poskytovatelem. Pří jemce je povinen při peněŽní ch operací ch podle té to Smlouvy ve vztahu

k poslqrtovateli vž dy uvádět jako variabilní  a specifický symboly shodné  symboly jako u pří chozí ch

plateb _ splátky dotace ze strany poslqrtovatele.

26. Poskytovatel dotace a pří jemce dotace se dohodli, Že v pří padě změny skuteč ností , které  mají  vliv

na výš i dotace nebo termí n výplaty dotace, uzavřou dodatek té to smlouvy, ktery je pří jemce dotace

povinen podepsat do 15 dnů  od jeho doruč ení  pří jemci dotace. odmí tnout podpis mů Že přdemce

dotace pouze v pří padě chyby ve výpoč tu dotace. V pří padě nepodepsání  dodatku té to smlouvy

pří jemcem dotace v patnáctidenní  lhů tě, jeho odmí tnutí , nebo nedů vodné mu namí tání  chyby

ve výpoč tu dotace, se poskytovatel dotace a pří jemce dotace dohodli, Že se má Za to. Že jde

o poruš ení  rozpoč tové  kázné  na straně pří jemce dotace. odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázné  mlů Že
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být vyměřen ve výš i 0,05 oÁ aŽ l00 %o z posl<ytnutých peněŽní ch prostředků , a to na základě
rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu
kzávaŽnosti poruš ení  ajeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace'

27 . Pří jemce dotace je povinen pravidelně sledovat webové  stránky Středoč eské ho kraje:
hffps://www.kr-stredocesky.czlweb/socialni-oblast. kde budou zveřejněny podstatné  a doplňují cí
informace k č erpání  finanč ní ch prostředků .

v. pnÁva A PovINNosTI PosKYTovATELE

l. Při kurrtl'ulc dudr'Žovárrí  poclmí nek č erpání  dotace z rozpoč tu Středoč eské ho kraje a uplatnění  sankcí
při neoprávněné m pouŽití  nebo zadňení  dotace se postupuje zejmé napodle zákona č . 32012001 Sb',
o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně někteých zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole),
zákona č ' z55l20l2 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů  azákona č ,.25012OOO Sb., o rozpoč tových
pravidlech a podle $ l0la odstavce 6. zákona o sociální ch sluŽbách.

2. o uloŽení  odvodu a penále za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti
Krajský ú řad Středoč eské ho kraje, kteý také  urč í  výš i odvodu s přihlé dnutí mkzávaŽnosti poruš ení
rozpoč tové  kázně a jeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace.

3. Pokud poskytovate| zjistí ' ž e pří jemce nesplnil nebo nesplní  některou z podmí nek vyplývají cí ch
z podmí nek dotace, je oprávněn zahájit potřebné  kroky vedoucí  ke zjiš tění , zda doš lo k poruš ení
rozpoč tové  kázně ve smyslu zákona č .25012000 Sb.' č i k poruš ení  jiných podmí nek pro poskytnutí
dotace. odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázné  mů Že byt vyměřen ve výš i O.O5 Yo aŽ lOO %o

z poskynuých peněŽní ch prostředků , a to na základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho
kraje, ve které m přihlé dne při Stanovení  výš e odvodu kzávaž nosti poruš ení  a jeho vlivu na dodrž ení
ú č elu dotace.

4. Vznikne-li při uvolňování  splátek dotace č i v pruběhu kalendářní ho roku podezření  na poruš ení
rozpoč tové  kázně ve smyslu zákona o rozpoč tových pravidlech č i podmí nkami dotace, je
poskytovatel dotace oprávněn pří jemci dotace pozastavit poskytnutí  dalš í  splátky dotace. Tato
skuteěnost bude pří jemci dotace oznámena dopisem vedoucí ho odboru sociální ch věcí  KÚSK' a to
neprodleně po vzniku podezření  na poruš ení  rozpoč tové  kázně. V pří padě, Že Žadate| vyvrátí
podezření  poruš ení  rozpoč tové  kázně, budou pozastavené  splátky dotace Žadateli následně
uvolněny'

5. V pří padě, Že kontrolní  orgán zjistí  v prů běhu kontroly, Že pří jemce neoprávněně pouŽil finanč ní
prostředky v rozporu s podmí nkami dotace, je pří jemce dotace povinen vrátit ýto finanč ní
prostředky, které  neoprávněně pouŽil, do rozpoč tu Středoč eské ho kraje dle zákona o rozpoč tových
pravidlech. Neplnění  povinností  stanovených podmí nkami dotace mů Že mí t za následek vyÍ azení
ze Sí tě sociální ch sluŽeb ve Středoěeské m kraji.
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6. Za prodlení  s odvodem za poÍ U

1 promile z č ástky odvodu za

o uloŽení  odvodu a pená|e za

š ení  rozpoč tové  kázně je pří jemce povinen zaplatit penále ve výš i

kaŽdý den prodlení , nejvýš e vš ak do výš e stanovené ho odvodu.

poruš ení  rozpoč tové  kázně rozhoduje v samostatné  pů sobnosti

7

Krajský ú řad Středoč eské ho kraje.

Prominutí  nebo č ásteč né  prominutí  povinnosti odvodu a penále mů Že z dů vodu hodných zvláš tní ho

zřetele povotit orgán Středoč eské ho kraje, kteý o poskytnutí  peněŽní ch prostředků  rozhodl'

tj. Zastupitelstvo Středoěeské ho kraje nebo Rada Středoč eské ho kraje, a to na zák|adě Žádosti

pří jemce.

vl. zÁvĚnnč NÁ usrn}rovENÍ

l. Smlouva je vYhotovena v

a pří jemce 1 stejnopis'

3 stejnopisech, znichŽ poskýovatel obdrž í  2 stejnopisy

2. Tuto Smlouvu je mož no měnit pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma

smluvní mi stranami' vzestupně č í slovanými a výslovně prohláš enýrni za dodatky té to Smlouvy'

3. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti pozdějš í m datem podpisu oprávněné ho zástupce které koliv

ze smluvní ch stran. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění  dle zákona č ' 340/20l 5 Sb'.

zákon o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nabývá Smlouva ú č innosti nejdří ve dnem

uveřejnění  v registru smluv. Poskytovatel na sebe přejí má povinnost Stanovenou zákonem

č ,.34}l2ol5 Sb', zákon o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' týkají cí  se zveřejnění

Smlouvy v registru smluv. Pří jemce souhlasí  se zveřejnění m své ho názvu, sí dla, výš e, ú č elu a

podmí nek poskytnuté  dotace.

4. Smluvní  Strany se dále dohodly, Že práva a povinnosti, vč etně poskytnutých prostředlď na ěinnost

uvedenou v č lánku II. a III. od l. ledna 2O2O do té to chví le neupravené , se ří dí  vš emi ustanovení mi

té to Smlouvy.

5. Poruš í -li pří jemce některou z povinností , která je uvedena v té to Smlouvě, je poskytovatel oprávněn

tuto Smlouvu vypovědět. Výpověď musí  mí t pí semnou formu a musí  být prokazatelně doruč ena

přdemci' Výpovědní  doba č iní  1 měsí c a poěí ná běŽet první m dnem měsí ce následují cí ho po měsí ci,

kdy byla pří jemci výpověd'prokazatelně doruč ena. Po uplynutí  výpovědní  doby je pří jemce povinen

ve lhů tě do l5 dnů  vrátit poslqrtovateli poměrnou č ást finanč ní ch prostředků . které  nebyly pouŽity

na ú č el dotace na ú č et, zné boŽ byla dotace vyplacena, a zároveí  ve stejné  lhů tě předloŽit

poskytovateli finanč ní  vypořádání  dotace. Rozhodným okamž ikem vrácení  finanč ní ch prostředků

dotace zpé tnaú ěetposkytovatelejedenjejichpřipsání naú ěetposkytovatele.PoskytovateljerovněŽ
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, poruš í -li pří jemce zv|áš ť  hrubým způ sobem povinnosti

vyplývají cí  mu zté to Smlouvy. Výpovědní  dobav tomto pří padě č iní  l0 dnů , aběŽí  od následují cí ho

dne po doruěení  výpovědi. Za zv|áš ť  hrubé  poruš ení  se považ uje poruš ení  povinností  uvedených

v č lánku IV. té to Smlouvy o dotaci, ataké  přijaké mkoliv neú č elové m pouŽití  prostředků  zdotace

pří jemcem v rozporu s podmí nkami dotace. Poskytovatel mů Že tuto Smlouvu vypovědět i v pří padě
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vstupu příjemce do insolvence. Neoznámení vstupu příjemce do insolvence poskytovateli je také
zvlášťhrubým porušením této Smlouvy. Příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit
do třiceti dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčníhoÍízenív insolvenčnímrejstříku' že
bylo na jeho osobu zahájeno insolvenčníÍízení.Příjemce je povinen do třiceti dnů od zahájení
insolvenčníhořízenípředloŽit poskytovateli vyúčtovánídotace, aby bylo zÍejmé,jaképrostředky
nebyly do data zahájení insolvenčníhořízenípouŽity na účeldotace. Dnem vyhlášeníúpadku nebo
hrozícíhoúpadku na příjemce se stávají všechny prostředky dotace, kterénebyly do data Vstupu
do insolvence pouŽity na účeldotace, splatnými na účetposkytovatele.

6. obě smluvní strany prohlašují,že se s celou Smlouvou před jejím podpisem seznámily a Že Smlouva
by|a sepsána na zák|adé pravdiv'ých skutečnosÍi,na základě jejich svobodnéa vážnévůle, prosté
omylu a nebyla sepsána v tísni' ani za nápadně nevýhodných podmínek.

7. ouzavŤeníSmlouvyodotacinazajištěnísociá|níchslužebnarok2O2OrozhodloZastupitelstvokraje
na svém zasedání dne 27 . l.2020 usnesením č.075-22l2020/ZK a v případě tohoto právního úkonu
Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v $ 23 zákona č.l29l2OOO Sb., o krajích,
ve znění pozdějšíchpředpisů, nezbytné k jeho platnosti.

8. Návrh Smlouvy o dotaci na zajištění sociálních sluŽeb na rok 2020byl schválen orgánem územního
samosprávného celku na svém zasedání usnesenímč. ze dne (pouze v případě
uzavření Smlouvy s městem, obcí nebo příspěvkovou organizací obce čiměsta).

9. Nedílnou součástítéto Smlouvy je příloha č.] upravený rozpočet dte přidělených finančních
prostředků ttvedených ve Smlouvě' a to pro kaŽdou sluŽbu zvlášť.

Y Praze dne .|. $...:ÍI2 r..2Íl//0.... V Praze dne 21 -02- 2020

Příjemce: Poskytovatel

CENTRUM noŽnnrrÁL PoD
rŘnuŠÍxEM,poskytovatel

sociálních služeb

cEi.JTRUM RoŽutrÁl PoD TŘEMŠlNEil
pcs()':ov.|_'!

''.1
, +.'

'
2á.) t,1'] )Ž r;l

Tel. 318 679 4

Středočeský kraj

oprávněný zástupce Středočeskéhokraje

Ing. Lubomír Vrána. MBA
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pogkytnutá

st odočo8k m kÍ4om
na ákladě Smlouvy

PoŽadavek na položkov

čerpánl dotaco dlo žádostl

Aktuallzované
položkov ěerpánl

dotaco

sociálních služebPODCENTRUM

dom

427272L9

1,119109

se zvláštním režimem

Registračníčíslo
Druh

2.8. o9tatní

2.3. t(ancelá ské

ostatní

ekonomlckéPrávnÍ2,6.4,

2.4.
nákupy2.5.

2.6. S|užby

2.6.1,.

2,6.2,

2.6.3.

2.6.5. a

a udrlovánÍ2,6.6.

2.6.7. cestovní

2.6.8. PracovnÍcl v

2.6.9. ostatnÍ

2.6.t0. Jlné

2.7.

z toho

osobní

CELKEM

2.1.

2.2.

1.3.

1,.4.

do 40 tls. Kč

do 60 tls. Kč2,L.1.

2.1.2.

Druh finančníchprost edk

o

CELKEM
OBJEM

1.1.

1.2. člnnostlo pracovní
smlouvy

Název

Jméno statutárního zástupce:

Podpis statutárního zástupce:

lng. Luboš Halenkovskri, editel
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Položkovéěerpáni rozpoětu sociální sluŽby - domovy pro seniory
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Jméno statutárního zástupce:

Podpis statutárního zástupce:

Aktuallzovan
položkovéčerpání

dotaco

16 í29 900

't6 129 900

16 129 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Požadavek na položkové
ěerpánl dotace dlo žádos

2't 389 000

21 389 000
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v še dotace
poskytnutá

st odočesk m kÍajem
na základě Smlouvy

í6 'l29 900

Název nrzace:

lČ: 421272r9

Druh do seniory

Registračníčísloslu 5702399

Druh fl nančníchprost edk

OBJEM

OSOBN CETKEM

1.1. Pracovní
1.2. o člnnostl

1.3. Dohody o
t,4.

toho 2) CELKEM

2.1.

2.1.1. do 60 tls. Kč

2.1.2. do
'l0

tls. Kč

2.2. Potravlny

2.3.

Pohonné

2.5. Jlné spot ebované nákupy

2.6.

2.6.1.

2,6.2. ostatní

2.6.3.

2.6.4. Právní a ekonomlcké

2.6,5. a

2.6.6. a udržovánÍ

2.6.7. Cestovní

2.6.8. Pracovnícl v

2.5.9. ostatnÍ
2.6.10. Jlné

2.8. ostatní

lng' Luboš Halenkovsk , editel


