
HRADEC KRALOVE

STATUUKRNI M6670 HRADEC KRALOV5. CESKOSLOVENSKE Amixm 406, 502 00 HEADEC xmjjvé

ODBOR SOCIALNICH \fiifbfA ZDRAVQTNECWI MAGISTRATU MESTA

Ven‘ejnoprévni smlouva o pfistoupeni k zévazku vei‘ejné sméby a o
poskytnuti dotace z rozpoétu Statutérniho mésta Hraéec Krélové

é. smlouvy 2021/0045

uzavFené podle ustan. § 10a zékona 65. 250/2000 51)., o rozpoétoch pravidlech uzemnich rozpoétfi,
ve zném’ pozdéjél'ch pl‘edpisfi a ust. §159 a nésl. zékona é. 500/2004 5b., sprévniho Fédu, ve znéni

pozdéjéfch pFedpisE
v souiadu s ust. § 35 zékona E. 128/2000 5b., 0 obcich, ve znéni pozdéjéfch pfedptsfi

I. Smiuvni strany

Poskytovatel dotace:

Statutémi mésto Hradec Kréiové
zastoupené: prof. PharmDr. Alexandr Hrabéiek, CSC., primétor mésta
oprz’avnén k podpisu: Mgr. Martin Hanousek, néméstek primétora
sidlo: Ceskoslovenské armédy 408, 502 00 Hradec Krélové
IC: 00268810
bankovni spojeni: Komeréni banka Hradec Kréiové
5?l Oétu: 426511/0100

(déle jen poskytovatei)

Pfijemce dotace:

Nérodni fistav pm autismus, 2.5:. v
zastoupenyz Ing. Magdalena Subrt Thorové, Feditelka
sEdJo / adresa: V Holeéoviéka’ch 593/161, Libefi, 182 00 Praha 8
1C: 26623064
bankovni spojeni:
Eislo éétu:

(déie jen pfijemce)

Nézev projektu:

Stfedisko osobni asistence pro Kréiovehradeckg kraj

II. PFedmét smiouvy

Peskytovatei na zékladé usneseni Zastupiteistva mésta Hradec Krélové é. ZM/2020/981
ze dne 7.12.2020 poskytne za podminek dle této smlouvy pfijemci neinvestigvni dogaci na Einnost v
oblasti registrovanych sociéénich sluieb definovamjch v zékoné é. 108/2006 5b., 0 socia’inich sIuibéch,
v platném znéni, ve vyéi 200.000 Ké na (16e vymezené v 5|. III. této smlouvy.
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III. fiéel dotace

Dotace je uréena vyhradné k éhradé na’kladfi na reatizaci projektu StFedisko osobni asistence pro
KréEovehradeckfil kraj, specéfiukovaného vedEoiené iédosti o finanéni pfispévek oznaéené 63‘.
MMHK/137361/2020 (déle jen Zédost), které je uloiena na Odboru socia’lnich véci a zdravotnictvi
Magistrétu mésta Hradec Kréiové

Doha trvéni projektu (pfiprava a realizace projektu, Easové obdobi pro uznatetnost ceikovych nékladfi):
Od 01.01.2021 do 31.01.2022.

Doha realizace projektu (konkrétni termin nebo Easovy interval, ve kterém se projekt uskuteéni): ed
01.01.2021 do 31.12.2021,,

Ceikové vyée pFedpoklédanych na’kladfi vynaloiem’zch na projekt die Zédosti o dotaci
(“:j. MMHK/137361/2020 Eéni 1.623.100 Ki

Dotace bode pouiita vsouéadu 5e ia’dosti o dotaci éj. MMHK/137361/2020 kt'Ji'tradé uznatelnYch
nékiadfi.

PFi zméné Déelu dotace a daiéich podminek stanoveny’lch vtomto Elénku (zména nézvu, zména
- O ¢ ¢ l . 1 v(. v I v I r v

termmu, rozsahu a mista konam pmJektu) mus: pmemce pozadat o uzavrem dodatku k teto smiowe
do 5 am?! ode dne, kdy se pFisEuénou okoinost dozvédéi.

IV. Podminky poskytnuti a éerpéni dotace

1. Peskytovatel poukéie dotaci na Uéet pfi'jemce uvedeny vél. I. této smiouvy do 14 dnffi 0d
Lkéinnosti smlouvy.

2, PFijemce se zavazuje napEnit UéeE a rozsah projektu stanoveny vtéto smiouvé a v iédosti o
dotaci Ej. MMHK/137361/2020.

3. PFijemce se zavazuje pouiit poskytnutou dotaci vyhraéné k naplnéni lléelu projektu vymezeného
v El. 11. a111.této smlouvy.

4. Pfijemce 5e zavazuje pouiit poskytnutou dotaci na financovéni oéelové vynaloiem’tch nékladfi
vznikiych v dobé trvéni projektu, ktera’ je vymezena v El. 111. této smlouvy, Dotace bude pouiita
v souiadu s platnYmi Pravidéy poskytovém’ finanéni podpory veFejné prospéénym projektfim
z rozpoétu Statutérnfho mésta Hradec Krélové a Dotaénim programem podie 6E. EX. odst. 1 této
smfouvy.

5. Dotace se poskytuje zakohové. PFijemce je povinen vra’tit nevyéerpané prostFedky dotace na L'Jéet
poskytovateie uvedem} V Elénku I. této smlouvy s variabiinim symbolem éisEa smiouvy nejpozdéji
d0 15.02.2022.

6. PFa'jemce dotace je povénen pFi realizaci projektu ZVGFejnit dfistoam a vtditelnym zpfisobem, 2e
projekt byl podpoFen Statuta’rnim méstem Hradec Krélové, zejména zveiejnénim logotypu mésta
na webovych strénka’ch projektu. PFijemce je déEe povinen uiz’vat na véech sch propagaénich
materiélech Wkajicich se podpofeného projektu, jsou—Ii vydéva’py, logotyp mésta s doorienim
pravidei jeho zveFejfiovéni, nebo uvést text ,,S PODPOROU MESTA HRADEC KRALOVE“ nebo
,,PARTNEREM PROJEKTU )E MESTO HRADEC KRALOVE“.

7. Pfijemce je povinen vést Fa’dné a prfikazné ééetnictvé v souiadu se zékonem E. 563/1991 5b., 0
Uéetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (da’ie jen zékon o Oéetnictvi). PFijemce odpovidé za
uéeiné, hospodérné a efektivni pouiiii poskytnuté dotace za podminek dohodnutych v této
smiouvé.

8. PFEjemce nesmf pFevést dotaci jiné prévmcké (":i fyzické osobé, pokud se nejedné o pfimou 0hradu
uznateiny’ch nékladfi souvisejicich s projektem specifikovany‘zch v (":I. III. této smiouvy.

9. Pokud je pFl'jemce ptétcem dané z pfidané hodnoty (DPH), nesmi prostFedky z dotace pouiit
k ohradé DPH, kterou si v sou!adu se zékonem 235/2004 5b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pFedpisfi (déie jen zékon o DPH) mflie nérokovat jako odpoéet DPH na vstupu.



10.

11.

12.

14‘

DJ
Pokud pFijemce pouiije dotaci kpoFizeni dodévek, siuieb nebo stavebnich praci, je povinen
postupovat v souladu se za'konem E. 134/2016 83)., o zadéva’ni veFejnVch zakazek, v piatném
znenL
PFI’jemce je povinen vést a sledovat vynosy a néklady, resp. pFI’jmy a vydaje, souvisejici
s podpoFenym projektem, akci nebo éinnosti prfikazné a oddétené ve své flée‘mi evidenci.
Origina’ly fléetm’ch dokiadfi prokazujici pouiiti dotace oznaéi pfl'jemce viditeiné a trvale éislem této
smlouvy nejpozdéji do terminu stanoveného pro pfedloieni finanéného vypoFéda’nE Eerpéni
a pouiiti dotace.
Pfijemce je povénen oznémit poskytovateli véechny v9znamné zmény souvisejics’ s podpoFenou
éinnosti nebo projektem a sjeho osobou, a véechny okoinosti, které by mohiy negativné ovlivnit
spinéna’ zévazkfi pFijemce vyplyvajicich z této smlouvy, a to zejména upadek pFijemce, zahéjeni
insoivenéniho Fizeni proti pfijemci jako dEuiniku, vstup pFijemce do likvidace, pFeménu pfijemce
nebo jinou situaci sméfujici k zéniku ph’jemce, a to bez zbyteéného odkladu, nejgozdéji véak do 5
gnfi ode one, kdy pFisluéné okolnost nebo zména nastaia. Poskytovatel je opra’vnén tuto smlouvu
vypovédét v pfi'padé, ie nastane néktery z téchto Wpovédnich dfivodfi: bude zahéjeno
insolvenéni Fizeni proti pFijemci jako dluiniku, pFEsménym soudem bude rozhodnuto o Upadku
pFijemce, pFijemce vstoupi do Iikvidace, dojde k pEeméné pFijemce nebo nastane jiné situace
sméi’ujicf k za’ntku pfijemce. Vy'lpovédni Ihflta é‘mi 15 dnfi a poéiné béiet prvm’m doem
nésledujicfm po doruéeni vipovédi pFijemci. Vpfipadé vypovédi je pFijemce povmen provést
finanéni vypoFédéni dotace (viz Eiének VEI. odst. 1 této smlouvy) a vrétii na L’Jéet poskytovatele
uvedem} vélénku I. této smfouvy nevyéerpanou éést dotace svarlabilnim symbolem iisia
gmlouvy nejpozdéji do 16 dnfi 0d doruéeni vypovédi iemcL
Pokud by 58 Odaje, na jejichi zékladé byla dotace peskytnuta nebo finanéné vypoFédéna, ukézaly
nepravdivymi nebo nedpinymi, jedné se 0 poruéeni rozpoétové kézné die za’kona é. 250/2000
5b., 0 rozpoétovi/Ch pravidlech uzemnich rozpoétfl, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi (dale jen zékon
o rozpoétovy'Ich pravidiech Qzemnich rozpoétfl).

V. Poru§eni mzpoétové kézné

Poruéeni povinnosti a podminek stanovenych touto smiouvou je povaiovéno 2a poruéeni
rozpoétové kézné podle zékona o rozpoétch pravidiech L’zzemnich rozpoétfi‘
V pf'ipadé, ie pfl'jemce poruéi jakoukoiiv povinnost stanovenou touto smtouvou v (:I. IV, odst.2-5,
odst. 7»11 a odst. 14 bude poskytovatel postupovat podie § 22 zékona 0 rozpoétovych pravidlech
Qzemnich rozpoétfi a rozhodne o uloiem’ odvodu 2a poruéeni rozpoétové kézné pfijemd.
Poruéeni jakékoéiv povknnosté stanovené touto smlouvou vél. IV. odst. 6 a odst. 12—13 je
povaéovéno za méné zévainé poruéeni povinnosti. V tomto pFipadé bude poskytovatel postupovat
dle ustanoveni § 22 zékona o rozpoétovych pravidEech flzemnich rozpoétfi a rozhodne o uioiem’
odvodu pfijemci ve vigi 1 % zcelkové Eéstky poskytnuté dotace za kaidé jednotlivé poruéem’,
pokud nedojde k provedem’ opatFem k na’pravé na zékladé zasiané VVZvy.
Nedodrieni lhfity pro podém’ finanéniho vypoFéda’ni stanovené v EL VII. této smlouvy je
povaiova’no za méné zévainé poruéenf povinnosti. Vpfipadé, ie pfl'jemce dotace nepFedloii
finanéni vypor‘édéni an: ve stanovené néhradni ihfité, bude rozhodnuto o utoiem’ odvodu za
ooruéeni rozpoétové kézné ai do vyée 100 % poskytnuté dotace.
Uioienim odvodu pfijemci dle ust. § 22 zékona o rozpoétovych pravidiech uzemm’ch rozpoétfi nené
dotéeno pravo poskytovateie na néhradu ékody, které mu vznikla v dfisledku poméeni povinnosti
pruemcem.

VI, Povéfeni pfijemce dotace

Poskytovatel dotace die této Smiouvy pflstupuje kdokumentu ,,Pové?eni KréEovéhradeckého kraje
k zajiéténi dostupnosti poskytovéni sociélni siuiby zaFazenim do Sité veFejné oodporovanVCh sociélnéch
siuieb v Krélovéhradeckém kraji“ (da’le jen ,,Pové?em"‘), vydané poskytovateii sociéini sluiby (tedy
p'rijemci dotace die této Smlouvy} Kréiovéhradeckim krajem dne 79.7.2920, zaevidovany’lm pod Ej.
MMHK/174499/2020 s tim, fie dotace na zékladé této Smlouvy tvoFi nedffnou souéést jednotné
vyrovnévaci platby hrazené poskytovateli sociélnl' siuiby v Souiadu s ”Rozhodnutim Komise o pouiiti El.
106 odst. 2 Smlouvy o fungovéni Evropské unie na stétni podporu ve formé vyrovnévaci piatby 2a
zévazek veFejné siuiby udéiené uréitYm podmkfim povéFeWm poskytovénim sluieb obecného
hospodéFského za'jmu (2012/21/EU)“. PovéFeni je dostupné na webu mésta v portéée: Dotace a Zéétity
— Dotace na sociélni sluiby, podporu rodin a sociélni orevenci.
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VII. Finam‘fni vypofédéni dotace

Pfijemce je povinen vyhotovit a zasiat Odboru sociéinich véci a zdravotmctvi Magistra’tu mésta
Hradec Krélové finanéni vypoféda‘ni Eerpéni a pouiiti dotace nejpozdéji do 31.01.2022
na pfisluéném formuiér’i, ktery je k dispozici na internetovych strénkéch Magéstrétu mésta Hradec
Krélové pod odkazem na vvée uvedeny’ odbor nebo si ho Ize vyzvednout pFimo na tomto odboru.
FinanEni vypofédéni bude obsahovat vyéislenfi nékiadfi hrazenych z dotace v éienéni die EL III. této
smEouvy.
PFitou finanéniho vypoFédénE bude Ea’st Déetniho deniku nebo hlavm’ knihy dokiédajicf zaflétovéni
ceikovych nékladfi a vynosfi souvisejicich s podpof’em’lm projektem v Elenéni die jednotlivych
ééetnich dokladfi, déle kopie dokladfi hrazenych zdotace dle odst. 2 tohoto (":Eémku a barevné
fotodokumentace vypovidajEci 0 prfibéhu akce.
Pokud v dobé plnéni smtouvy dojde z jakychkotig dfivodé k ukonéem’ projektu, 5i k jinYm zévaim’rm
zméne’am oproti skuteénostem uva’dénym v Za’dosti, je pfijemce povinen provést finanéni
vypoFédéni dotace a vrétit na ééet peskytovateie uvedeny v élénku I. této smiouvy s variabilnim
symboEem éisla smmuvy nevyéerpanou Ea’st dotace, a to bud’do 30 dnCI 0d ukonEenE projektu, nebo
do 30 dnfi 0d upiatnéni tohoto smluvm’ho ustanovené ze strany poskytovateie v pFipadé jimich
za’vainych zmén,

VIII. Kontrola dotace

PFEjemce bere na védomi, 2e poskytnuté dotace podléha finanéni kontrole dle zékona
6,320/20018b‘, 0 finanéni kontroie ve veFejné sprévé a o zméné nékten’lch zékonfi (zékon
0 finaném’ kontrole), ve znéni pozdéjél'ch pFedpisfi.
Pfijemce se zavazuje ps‘edioiit poskytovateli na poiédéni fléetnictvf a origina’iy L'Jéetnich dokladfi
prokazujid Fadné a prfskazné vedené fléetnictvi dle zékona o Uietnictvi a daléi potfebnou
dokumentaci pro ovéFem’ zpfisobu éerpémi a vyuiiti dotace a pro kontrolu pEnéni jednotlivych
podminek této smlouvy, a to celé p0 dobu S iet, p0 kterou je pfijemce pov‘men die § 31 odst. 2
pism. b) a c) zékona o UEetnEctvi uschovévat Uéetni zéznamy a uEetni doklady.

IX. Qbecné ustanoveni

Wijemce prohlaéuje, ie se ke dni podpisu této smlouvy Fédné seznémil s pEatnym znénim Pravidel
Statutémiho mésta Hradec Kréiové pro poskytovéni finanénf podpory veFejné prospéénym
projektfim (Pravidla SP), 5 piatm’lm zném’m Dotaém’ho programu na podporu registrovanych
socia’Enich sluieb v souiadu se zékonem E. 108/2006 8b., 0 sociélnich sluibéch, v piatném znéni, ‘4
s podminkami poskytnuti a éerpéni dotace dle této smiouvy a zavazuje se kjejich piném’.
PFEjemce prohiaéuje/ fie men? v Upadku, nem’ mu znémo, ie by byE proti nému jako dwiniku podén
na’vrh na zahéjenf insoivenéniho Hzeni, nebylo soudem rozhodnuto o flpadku pfijemce a an} nem’
pz‘ijemce v Eikvidaci. Pfljemce dale prohlaéuje, 2e ke dni podpisu této smlouvy neni dluinikem
Statutémiho mésta Hradec Kréiové nebo jim zaloienych Ei zfizenych pra’vnickych osob.
Vza’jemna préva a povmnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi pEisiuénymé
ustanovenimi zékona 0 rozpoétovy’xch pravidlech ézemnich rozpoétfi, zékona é. SOD/2004 8b.,
spravm' Fad, ve znéni yozdéjéich pfedpisfi, zékona ("2. 89/2012 5b., obéansky’z zékonik a daléich
pra’vnich pF‘edpisfi.

X. Zévéreéné usianoveni

Smiouva vstupuje vpiatnost dnem podpisu obou smiuvnfch stran a uéinnosti naby'Ivé dnem
uve%ejnéni vregistru smiuv dle zékona E. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti
nékterych smluv, uveFejfiova’ni téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smluv) (déée jen
zakon o registm smluv).
Ménit nebo doplfiovat text smiouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkfi podepsany/ch
obéma smluvnimi stranamé. Moinost ménit smiouvu jinou formou smiuvm’ strany vyluéuji.
Smiouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech, znichi jeden je uréen pro pfijemce a dva
pro poskytovatele.
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4. Pfijemce bere na védoml’, ie poskytovatei je oprévnén zpracovévat osobni udaje uvedené v této
smlouvé za podminek die NaFEzeni Evropského parfamentu a Rady (EU) 2016/6779 a za’kona
é. 110/2019 8b., 0 zpracova’ni osobnfch Udajfi, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi.

5V Smluvni strany prohEaéujI', 2e na tuto smtouvu se mj. vztahuje zékon 0 registru smEuv, a
poskytovatei ‘je dle § 2 cit. zékona subjektem, jehoi smlouvy 5e povinné uveFejfiuji
prosti‘ednictvfm registru smEUV.

6. Pfijemce prohiaéuje, Ze tato smiouva neobsahuje iédné obchodni tajemstvi. Pfijemce prohiaéuje,
2e souhlasi s uvefejnénim této smlouvy vietné metadat v registru sméuv bez stanoveni jakychkofiv
daléich podminek.

7. Die § 5 odst. S zékona o registru smluv, 38 k Fa’dnému uvefejnénf smlouvy tFeba, aby byEa
uvefejnéna ZpEsobem tam stanovenym, a to véetné vyplnéni metadat. Smluvni strany 5e dohodiy,
ie uveFejni metadata v niée uvedeném rozsahu a prohlaéuji, 2e uvedeny rozsah metadat:
~ identifikace smhwnich stran:

Statutérni mésto Hradec Krélove’, I50: 00268810, se Sid/em C‘eskos/ovenské armédy 408,
502 00 Hradec Kré/ové, clat. schrénka: bebb2in

Nérodni Listav pro autismus, 2,12,, 150: 26623064, 59 V Holes'ov/Eka'ch 593/18, Libefi/ 182
00 Praha 8, dat. schrénka: ee4dhui

A vymezeni pfedmétu smlouvy: veFejnoprévni smlouva o poskytnuti dotace na projekt Stz‘edisko
oscbnf asistence pro Kréiovehradecky kraj

~ cena: 200.000 K5
v datum uzavFenE smlouvy: datum podpisu smlouvy posledni smluvni stranou

povaiujl' 2a Sprévny'l, {min}? a v tomto zném’ piné odpovédajfca' a vyhovujl'ci poiadavkfim Zékona 0
registru smluv.

V Hradci Krélové dne “3% fig: my V Hradci Krélové dne

'pos yova e
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