
MĚ STO BENEŠ OV

‘

‚ MUBEPMasarykovo namesti 100
ag. Č .: 2110838

Benesov 25601 Benesov

Mě sto Beneš ov
Masarykovo námě stí 100
256 01 Beneš ov
IČ O 00231401
Č . ú. 30015— 0320035309/0800
zastoupenéstarostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou, dále jen „ poskytovatel“

a

Magdaléna, o.p.s.
Včelník 1070
252 10 Mníš ek pod Brdy
ICO: 256 17 401
Č . ú. 388061319/0800
zastoupenéředitelem Mgr. Ondřejem Sklenářem, dále jen „ příjemce“

uzavřeli dneš ního dne podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/20 12 Sb., občanského zákoníku
a lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů, v platném

zně ní, tuto

smlouvu o poskytnutí dotace z Grantového fondu mě sta Beneš ov

Č .: 211083$

Č i. i.
Předmě t smlouvy a vý š e dotace

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou účelovou neinvestiční
finanční podporu z rozpočtu mě sta Beneš ov ve formě dotace z Grantového fondu mě sta Beneš ov
(dále jen „ dotace“ ) pro dotační období roku 2021 dotaci ve vý š i 203.324 Kč a příjemce se zavazuje
tuto dotaci použ ít v souladu s platný mi právními předpisy, za podmínek pro použ ití dotace uvedený ch
v této smlouvě , pouze ke sjednanému účelu a splnit i dalš í povinnosti plynoucí pro ně ho z této
smlouvy.

Č i. ii.
Podmínky použ ití dotace

Použ itím, resp. čerpáním dotace, se rozumí úhrada uznatelný ch nákladů vzniklý ch při realizaci
činnosti uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospě ch
dodavatele zbož í (dodávek), služ eb.
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Podmínky použ ití dotace:
1. Dotace bude použ ita příjemcem maximálně hospodárný m způsobem a vý hradně k účelu

stanovenému v článku III.
2. Dotace bude příjemcem použ ita na činnost pouze v daném dotačním období, tj. dotace nemůž e

bý t převedena a čerpána v dalš ím dotačním období.
3. Dotace bude použ ita v souladu s Pravidly pro ž adatele a příjemce dotací z Grantového fondu

mě sta Beneš ov, oblast č. 4, na podporu registrovaný ch sociálních služ eb schválený mi usnesením
Rady mě sta Beneš ov č. 103-4/2021/RM ze dne 24.02.2021 (dále jen „ Pravidla“ ) a vý zvou
k podávání ž ádostí o dotaci schválenou usnesením Rady mě sta Beneš ov č. 103-4/2021/RlvI
ze dne 24.02.2021 a vyhláš enou dne 01.03.2021 (dále jen „ Vý zva“ ). Příjemce se s obsahem
Pravidel a Vý zvy řádně seznámil, nemáproti ně mu vý hrady a souhlasí s ním. Příjemce je
při použ ití dotace (včetně jejího vyúčtování) povinen dodrž ovat a splnit vš echny podmínky
a povinnosti příjemce uvedené ve zvláš tních právních předpisech a v této sm]ouvě , ale
i v Pravidlech, příp. i Vý zvě , a to i v případech, kdy v této smlouvě nejsou tyto podmínky
a povinnosti vý slovně čí podrobně upraveny, s vý jimkou případů, kdy tato smlouva stanoví jinak
a toto odchylnéujednání ve smlouvě by plně ní podmínek a povinností uvedený ch v Pravidlech,
příp. Vý zvě , vylučovalo.

4. O použ ití dotace je příjemce povinen vést řádné a oddě lené účetnictví. Uznatelné náklady
ve skutečné vý š i musí bý t vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozdě ji
do konce daného dotačního období, tj. do 31.12. daného kalendářního roku, vyjma mzdový ch
nákladů, kde je mož náúhrada do 3 1.01.2022 s časovou a vě cnou souvislostí kprosinci 2021.
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použ ití dotace uvedením na vý dajový ch dokladech, „ hrazeno z dotace mě sta
Beneš ov“ a jejich označení číslem této smlouvy. Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl
v peně ž ním deníku označen „ dotace mě sta Beneš ov“ .

Č i. iii.
Ú čel poskytnutí dotace

Dotace se poskytuje za účelem zajiš tě ní financování a úhrady bě ž ný ch provozních nákladů
nezbytný ch při poskytování registrovanésociální služ by nízkoprahovázařízení pro dě ti a mládež
(identifikátor: 9675339) coby služ by obecného hospodářského zájmu v rozsahu základních činností
této sociální služ by (dále jen „ činnost“ ) a za účelem zajiš tě ní co nejvyš š í dostupnosti této sociální
služ by pro občany mě sta Beneš ov, příp. i dalš í osoby uvedené ve Vý zvě , kteří se nacházejí
v nepříznivésociální situaci blíž e specifikovanéve Vý zvě .

Ú čelu dotace musí bý t dosaž eno ve lhůtě uvedenév podanéž ádosti o poskytnutí dotace na podporu
registrovaný ch sociálních služ eb v roce 2021, nejpozdě ji vš ak do 31.12.2021, vyjma mzdový ch
nákladů, kde je mož náúhrada do 31.01.2022 s časovou a vě cnou souvislostí k prosinci 2021.

Č i. IV.
Způsob vyplacení dotace

1. Dotace je vyplácena jednorázově , ato do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změ nu termínu vý platy s tím, ž e bude příjemce dotace

o této změ ně písemně informovat.
3. Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho účet vedený

u Ceské spořitelny, a.s., Č . ú. 30015— 032003530910800 před uplynutím doby pro konečné
vyúčtování dotace uvedenév Č l. V odst. 1.
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či. V.
Zpráva o použ ití dotace a vyúčtování čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje předlož it poskytovateli zprávu o použ ití dotace a vyúčtování čerpání dotace
do konce kalendářního mě síce následujícího po ukončení projektu, na který byla dotace
poskytnuta, nejpozdě ji do 31.03. následujícího kalendářního roku. Zpráva i vyúčtování
za uplynulé dotační období musí bý t vž dy předlož eno minimálně 15 dnů před podáním dalš í
ž ádosti o poskytnutí dotace na dalš í dotační období, pokud tato ž ádost bude podávána
před 31.03. následujícího kalendářního roku.
Pož adované obsahové nálež itosti zprávy o použ ití dotace a vyúčtování čerpání dotace jsou
uvedeny v Pravidlech.
Vyúčtování se podávána tiskopise, který je dostupný v elektronické podobě na webový ch
stránkách mě sta (www.benesov-city.cz) nebo v tiš tě né podobě na podatelně Mě U Beneš ov,
Masarykovo námě stí 100. Tiskopis musí obsahovat soupis vš ech účetních dokladů prokazujících
použ ití finančních prostředků dle schváleného účelu, dolož eném fotokopiemi tě chto účetních
dokladů. Za dodrž ení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost
závě rečného finančního vyúčtování odpovídáosoba oprávně nájednat jménem příjemce, která
tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

2. Učerní, resp. daň ové doklady budou mít obsah daný * 11 odst. 1 zákona č. 563/199 1 Sb.,
o účetnictví, v platném zně ní. Příjemce je povinen na originále účetního dokladu nebo dokladu
daň ovéevidence prokazujícího náklady, na ně ž byla použ ita dotace dle této smlouvy, uvést údaj
o tom, ž e tyto náklady, popřípadě jaká procentuální část tě chto nákladů, byly hrazeny
z prostředků dotace mě sta Beneš ov.

3. Příjemce dotace je povinen umož nit poskytovateli, v souladu se zákonem 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném zně ní, a provádě cí vyhláš kou č. 4 16/2004 Sb., v platném zně ní,
provést veřejnosprávní kontrolu, a to kdykoliv v průbě hu čerpání dotace i po předání jejího
vyúčtování. Pro účel kontroly je příjemce dotace povinen uschovávat vš echny účetní doklady,
které byly podkladem pro vyúčtování dotace, a to po dobu 10 let od odevzdání vyúčtování
dotace. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelézbož í a služ eb, pro příjemce) umož nily kontrolnímu orgánu prově řit jejich účetnictví
a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splně ní účelu kontroly.

či. VI.
Zveřejně ní informace o poskytovateli

Má-li příjemce svéinternetovéstránky, zavazuje se zveřejnit na nich informaci o tom, ž e jeho činnost
v oblasti poskytování sociálních služ eb je finančně podporována z rozpočtu poskytovatele
(mě sta Beneš ov) a umístit logo mě sta Beneš ov, tak aby toto logo bylo viditelné při otevření
internetovéstránky.

či. VII.
Sankce a smluvní pokuty

1. V případě zjiš tě ní čerpání dotace na jiný účel, než je účel uvedený v článku ni. této smlouvy,
nebo dalš ího poruš ení této smlouvy, včetně poruš ení povinností vyplý vajících z Č l. II odst. 3 této
smlouvy, budou uplatně ny sankce podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtový ch pravidlech
územních rozpočtů, v platném zně ní.
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2. Za prodlení s odvodem za poruš ení rozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit penále ve vý š i
1 promile z částky odvodu za kaž dý den prodlení, nejvý š e vš ak do vý š e tohoto odvodu.

3. Jestliž e poskytovatel po uzavření této smlouvy zjistí, ž e příjemce při podávání ž ádosti o dotaci
uvedl nepravdivé údaje, popř., ž e příjemce poruš il stanovenou informační povinnost, je
poskytovatel oprávně n odstoupit od smlouvy a pož adovat vrácení dotace. Příjemce je povinen
vrátit poskytovateli peně ž ní prostředky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení
o odstoupení od smlouvy. Zároveň je příjemce v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve vý š i 10 % poskytnutý ch finančních prostředků.

4. Poskytovatel vymezuje tímto ve smyslu ustanovení lOa odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů, v platném zně ní, podmínky, jejichž poruš ení je
považ ováno za méně závaž nétakto:
a) nedodrž ení termínu vyúčtování, pokud není prodlení příjemce delš í než 30 dnů,
b) nedodání přísluš ného vý tisku materiálu, pokud na jeho vydání byla poskytnuta dotace.

5. V případě takovéhoto poruš ení méně závaž ný ch povinností se stanoví odvod niž š í, a to ve vý š i
5 % z celkovéposkytnuté dotace. Při poruš ení ně kolika méně závaž ný ch povinností se odvody
za poruš ení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za poruš ení rozpočtové kázně lze ulož it pouze
do vý š e peně ž ních prostředků poskytnutý ch ke dni poruš ení rozpočtovékázně .

6. Poruš il-li příjemce dotace méně závaž nou povinnost z veřejnoprávní smlouvy a lze-li provést
opatření k nápravě , vyzve poskytovatel příjemce k přijetí opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě (do 15 dnů od doručení vý zvy). Provede-li příjemce tato opatření ve stanovené lhůtě ,
nedopustil se v tomto případě poruš ení rozpočtovékázně .

7. Při poruš ení rozpočtové kázně příjemcem postupuje poskytovatel v souladu s platnou právní
úpravou (zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů,
v platném zně ní, a zákonem č. 280/2009 Sb., daň ový řád, v platném zně ní).

Č t. VIII.
Veřejnápodpora

1. Mě sto Beneš ov touto Smlouvou o poskytnutí dotace z Grantového fondu mě sta Beneš ov
přistupuje ke Smlouvě o pově ření k poskytování služ by obecného hospodářského zájmu
č. S-0346/SOC/2020, které bylo poskytovateli vydáno Středočeský m krajem, se sídlem
Zborovská11, 15021 Praha 5, ICO 708 91095, dne 14.02.2020.

2. Finanční podpora (dotace) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotnévyrovnávací
platby hrazenéposkytovateli v souladu s Rozhodnutím komise a použ ití či. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služ by udě lené určitý m podnikům pově řený m poskytováním služ eb obecného hospodářského
zájmu (2012/21JEU, Uř. vě st. L7, 11.01.2012).

3. Odpově dnost za překročení stanovenémaximální vý š e vyrovnávací platby nese příjemce dotace.

Č l. IX.
Zruš ení smlouvy, vý pově d‘ smlouvy

1. Zruš it smlouvu lze na základě obě ma stranami akceptovaného písemného návrhu z důvodů
uvedený ch v 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zně ní.

2. Dojde-li ze strany příjemce k závaž nému poruš ení smlouvy nebo pravidel přísluš ného dotačního
programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávně n ukončit závazkový
vztah z této smlouvy doručením písemnévý pově di příjemci, a to i bez vý pově dní lhůty.
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Závaž ný m poruš ením se rozumí:
a) realizace činnosti v rozporu s právními předpisy,
b) nedodrž ení termínů pro použ ití dotace stanovený ch touto smlouvou,
c) použ ití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto

smlouvou.
3. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci činnosti nebo z vlastního rozhodnutí

nebude činnost realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávně na písenmou formou smlouvu
vypově dě t. Vý pově dní lhůta činí 10 dnů od doručení vý pově di.

4. Vý pově ď či zruš ení smlouvy má za následek, ž e poskytovatel nepoukáž e příjemci dotací
a příjemce se jí nemůž e platně domáhat. V případě , ž e už doš lo k poukázání dotace, zavazuje se
příjemce již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů od zániku tohoto závazkového vztahu.

či. X.
Závě rečnáustanovení

1. Vzájemnápráva a povinnosti účastníků v této smlouvě vý slovně neupravenáse řídí přísluš ný ml
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtový ch pravidtech územních rozpočtů
a občanský m zákoníkem v platném zně ní.

2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedený ch bylo schváleno Zastupitelstvem
mě sta Beneš ov, usnesením č. 395-17/2021/ZM ze dne 21.06.2021.

3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přemě ně (fúzí,
rozdě lení apod.) či o svém zruš ení s likvidací. V případě přemě ny příjemce přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

4. Příjemce bere na vě domí, ž e tato smlouva, jakož i dalš í dokumenty s plně ním této smlouvy
související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je
poskytovatel povinen poskytnout ž adatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném zně ní.

5. Příjemce bere na vě domí, ž e poskytovatel mápovinnost tuto smlouvu v plném zně ní v souladu
se zákonem zveřejnit, popř. uveřejnit.

6. Příjemce bere na vě domí skutečnost, ž e smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejně ní
prostřednictvím registru smluv, nabý vá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláš tních podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zně ní, účinnosti nejdříve dnem uveřejně ní.
Pro případ, ž e se na tuto smlouvu povinnost uveřejně ní v registru nevztahuje, se smluvní strany
dohodly na tom, ž e nabý váúčinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Příjemce vý slovně souhlasí se zveřejně ním svého jména a příjmení (obchodního jména), adresy
(sídla), dotačního titulu a vý š e dotace.

8. Příjemce bere na vě domí, ž e v případě zjiš tě ní závaž ný ch nedostatků při realizaci projektu,
včetně nedodrž ení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaný ch peně ž ních prostředků, je
poskytovatel oprávně n vyloučit v následujících dvou letech jeho ž ádosti o poskytnutí dotace
z prostředků poskytovatele.

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrž í příjemce a tři
stejnopisy poskytovatel.

10. Smluvní strany shodně prohlaš ují, ž e jsou způsobilék tomuto právnímu jednání, ž e si smlouvu
před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a ž e ji uzavírají svobodně
a váž ně . Na důkaz vý š e uvedeného připojují svévlastnoruční podpisy.
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11. Łastn ci prohla uj , e tuto smlouvu uzavłeli na zÆklad svobodnØ vøle a jednaly za n
oprÆvn nØ osoby.

2 1 -07- 214. 7 ZZ1
V Bene ov dneS vk/¯. dne

M sto Ben dalØi5:
Ing. Jaroslav HlavniŁka Mgr. Ondłej SklenÆł
starosta m sta łeditel
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