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a

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podl Programu 202l
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeskóho Humanitárního fondu

v rámci Tematického zad'ání Sociální oblast

oblast podpory Podpora sociálních služeb na místnía regionální úrovni
poskytovaných zejména osobám se zdravotním postiženíma seniorům

(investičnínebo neinvestičnídotace)

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sidlenl: Zborovská 81/l l, l50 2l Praha 5

Zastoupen: Mgr. Martinem Hrabánkem, členem Rady Středočeského kraje pro oblast sociálriích věcí

IČ:70891095 DIČ: CZ70891095

bankovni spojení: č.ú'

(rJále jen,,Poskytovatel")

Sr'az zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek

sc sídlem: Irábř'' T. G. Masaryka2486,269 0I Rakovník

zastoupený: Drahomírou Šiodelářovou, předsedkyní

lť:: +ztl t: t::

bankovní spojení: č. i:2

(dále jen,.Pr*íjenrce")

uzavírajípodle $ 10a a následujícíchzákona č.250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech územních

rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,oz. č'.25012000sb.") tuto smlouvu:

článek 1

zÁxraoNÍ usraNoVENÍ

l. Smluvní Strany še zavazuji dodržovat povinnosti a postupy podle z. č)'25012000 Sb. a zákona č.3201200|

Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančni kontrole), ve

zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č.3201200l Sb.").

2. Dotace poskýovaná dle tétosmlouvy Poskýovatelem Příjemci je dle z. č,.3201200l Sb. veřejnou

finančnípodporou.
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3 Pro potřeby té to smlouvy se rozumí :

a) clotací  peněŽní  prostředky poskýnuté  z rozpoč tu Středoč eské lro klaje fyzické  nebo právnické  osobě

na stanovený ú č el,

6) Í 'inanč ní nr vypořádání m dotace přehled o č erpání  a použ ití  poskýnutých peněŽní ch prostředků  (dále

jen ,,vyú č tování  Akce/Projektu") a vrácení  nepouž itých peněž ní ch prostředků  do rozpoč tu

Středoč eské ho kraje'

c) poruš ení m rozpoč tor,é  kázně kaž dé  neoprávněné  použ ití  nebo zadrž ení  peněž ní ch prostřeclků

poskytnutých j ako dotace z rozpoč tu Středoč eské ho kraj e,

d) neoprávněnýrn použ ití m peněž nich prostředků  je jejich použ ití , kteým byla poruš ena povinnost

stanovená právní m předpisem, pří mo použ itelným předpisem Evropské  unie nebo veřejnoprávní

smlouvou. Zaneoprávněné  použ ití  peněž ní ch prostředků  se považ uje také :

. poruš ení  povinnosti, která souvisí  s ú č elem, na kteý byly peněž ní  prostředky poskytnuty,

stanovené  právní m předpisem, př'í mo použ itelným předpisem Evropské  unie' veřejnoprávní

sm|ouvou nebo pň poskytnutí  peněž ní ch prostředků  podle zvláš tní ho právní ho předpisu, ke

které mu doš lo po připsání  peněž nich prostředků  rra ú č et Pří jemce,

o poruš ení  povinnosti stanovené  v předchozí m odstavci, ke které mu doš lo před připsání rn

peněž ní ch prostředků  na ú č et Pří jemce a které  ke dni připsání  trvá; den připsání  peněž ní ch

prostředků  na ú č et Pří jernce se považ rrje za den poruš ení  rozpoč tové  kázně,

r neprokáŽe-li Pří jemce peněž ní ch prostředlď, jak byly týo prostředky pouŽity,

e) zadrž ení m peněž ní ch prostředků  je poruš ení  povinnosti vrácerrí  poskytnuých prostředkť r ve

stanovené m termí nu; dnem poruš ení  rozpoč tové kázněje v tomto pří padě den následují cí  po dni,

r' němž  manrě uplynul termí n stanovený pro vrácení  poskytnuých prostředků ,

0 ukonč ení mAkce/Projektu

. u nestavební  Akce/nestavební ho Projektu datum pÍ evzeti dí la nebo datum převzetí  dodávky

realizace Akce/Projektu, které  je uvedené  v př'edávací m protokolu mezi Pří jemcem

a dodavatelemrea|izace Akce/Projektu, nebo, není -li takovýto protokol, pak datum zdanitelné ho

plnění  na poslední m uhrazené m daňové m dokladu, nepovolí -li Poskytovatel (tj. Rada

Středoč eské ho kraje nebo pří padně Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje)jinak,

. u Akcí /Projektů , u nichž  byla dotace poskytnuta na č innost Pří jemce v konkré tní m č asové rn

období  (d. v kalendářní m roce 2O2I), datum poslední ho dne tohoto období  (tj. 3l.l2.202L),

nestanoví -li se v té to smlouvě jinak nebo nepovolí -li Poskytovatel (q. Rada Středoč eské ho kr'aje

nebo pří padně Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje) jinak,

o datum uskuteč nění  Akce/Projektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení  konkré tní  č innosti

Pří jemce, nepovolí -li Poskýovatel (tj. Rada Středoč eské ho kraje nebo pří padně Zastupitelstvo

Středoč eské lro kraj e) j inak.
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č lánet< 2

rŘnouĚT SMLoUvY A ÚČ nl

Př-edmětem smlouvy je poskýnutí  neinvestič ní  dotace. Poskytovatelem Pří jemci zrozpoč tu

Středoč eské ho kraje podle Programu 202I pro poskytování  dotací  z rozpoč tu Středoč eské ho kraje ze

Středoč eské ho Humanitární ho fondu (dále jen ,,Program 202I") v rámci Tematické ho zadáni Sociální

oblast, oblast podpory: Podpora sociální ch služ eb na mí stní  a regionální  ú rovni poskytovaných zejmé na

osobáln se zdravotní m postiž ení m a seniorů m (investič ní  nebo neinvestič ní  dotace) na zajiš těni realizace

Název Akce/Projektu: Sociálně aktivizač ní  stuž by pro seniory a osoby se zdravotní m postiž ení m,

evidenč ní  č í slo Akce/Projektu: HUF/soC/044106l2021 (dále jen,,Akce/Projekt").

Specifikace Akce/Projektu: podporazapojeni senioru a osob se zdravotní m postiŽení m do společ nosti a

pomoc v rozvoji schopností  a dovedností , identifikátor služ by:9094532 dle ž ádosti Pří jerrrce o

poskytnutí  dotace ze dne 14.4.2021.

Celkové  předpokládané  finanč ní  náklady na realizaciAkce/Projektu dle ž ádosti č ini 450 000 Kč .

Pří jemci bude na základě té to smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace zrozpoč tu Středoč eské ho

kraje v maximální  výš i 360 000 Kč , rnaximálně vš ak ve Úš i 90 oÁ celkoých skuteč ných uznatelných

ť r nanč ní  ch nákl adů  na r eal'izaci Akce/Proj ektu.

Dotace je poskytována Pří jemci i rra finanč ní  náklady Akce/Projekfu' spoč í vajicí  v uhrazené  dani

zpÍ idané  hodnoty v souvislosti s realizací  Akce/Projektu, a to v těchto pří padech:

a) neni-li Pří jenrce registrovaným plátcem daně z přidané  hodnoty dle zákona č .23512004 Sb., ve ztlění

pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,'z. č ,. 23512004 Sb."),

b) jeJi Pří jernce registrovaným plátcem daně zpřidané  hodnoty, které mu vš ak nevznikl v souvislosti

s realizací  Akce/Projektu nárok na odpoč et uhrazené  daně z přidané  hodnoty dle z. č .23512004 sb.,

c) jeJi Pří jemce registrovaným plátcem dané  zpřidané  hodnoty, které mu vznikl v souvislosti s realizací

Akce/Projektu pouze č ásteč ný nárok na odpoč et uhrazené  dané  z přidané  hodnoty; v tomto pří padě

je Pří jemci poskytována dotace i na finanč ní  náklady Akce/Projektu spoč í vají cí  v uhrazené  dané

z přidané  hodnoty' u ní ž  Pří jemci nevznikl nárok na odpoč et daně z přidané  hodnoty dle z.

č .23512004 sb.

Dotace není  poskytována Pří jemci na finanč ni náklady AkceiProjektu' spoč í vajici vuhrazené  dani

z přidané  hodnoty v souvislosti s realizací  Akce/Projektu, je-li Pří jemce registrovaným plátcenr daně

z př'idané  hodnoty, které mu varikl v souvislosti s realizací  Akce/Projektu nárok na odpoč et daně

z pÍ idané  lrodnoty ve výš i uhrazené  daně z přidané  hodnoty dle z' č .23512004 sb.

Minirnální  finanč ní  spoluú č ast Pří jemce č iní  10 oÁ z ce|kových skuteč ných uznatelných finanč ní ch

nákladů  na rea|izaci Akce/Projektu.

Do celkových skuteč ných uznatelných finanč ní ch nákladů  na realizaci Akce/Projektu se nezapoč í tává

uhrazená daň z přidané  hodnoty, kterou uhradil Pří jemce pÍ i realizace Akce/Projektu' u ní ž  mu vznikl

nárok na odpoč et daně z přidané  hodnoty dle z. č ' 23512004 sb.
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9. Pokud celkové  skuteč né  uznatelné  finanč ní  náklady Akce/Projektu překroč í  celkové  předpokládané

t'inanč ní  náklady na realizaci Akce/Projektu, ulrradí  Pří jemce č ástku tohoto překroč ení  z vlastniclr

finanč ní ch zdrojů .

l0. Pokud budou celkové  skuteč né  uznatelné  finanč ní  náklady Akce/Projektu niž š í  neŽ celkové

předpokládané  tinanč ní  náklady na rea|izaci Akce/Projektu, je Pří jemce povinen vrátit Poskýovateli

takové  poskýnuté  peněŽni prostředky zdotace Poslqrtovatele, které  převýš í  90 % celkových skuteč ných

uznatelnýc h fi nanč ní ch nákl adů  na r eaIizaci Akce/Proj ektu.

l l. Pokud Pří jemce zahájil reahzaci Akce/Projektu ješ tě před podpisem té to smlouvy, mohou bj,t

k vyuč tování  Akce/Projektu zpětně použ ity ú č etní  (daňové ) doklady (faktury apod.), které  byly

Pří jerncem uhrazeny v souvislosti s realizací  Akce/Projektu po l' l.202l.

12. Př'í jemce nemů ž e v pří padě ú spory peněŽní ch prostředků  vzeš lé  z ýběrové ho Í í zení  nebo v pruběhu

rea|izace Akce/Projektu pož ádat o rozš í ření  ú č elu dotace nebo o jiný ú č el dotace než  najaký mu byla

dotace poskytnuta' tzn' ú č el uvedený v odstavci l a 2 tohoto č lánku.

l3. Z dotace nelze lrradit pohoš tění  Akce/Projektu s ýjimkou akcí  konaných pro děti amládež .

č lánek 3
zlv nzxY SMLUvnÍ cu STRAN{

l. Poskvtovatel se zavazuie poskytnout Pří jemci dotaci zrozpoč tll Středoč eské ho kraje vsouladu

sč lánkem 2. té to smlouvy, a to za podmí nek uvedených vté to smlouvě, vPrograrnu 202l a

v z. č .25012000 Sb.

2. Převod peněž ní ch orostředků  bude Poskýovatelem proveden bankovní rn převodem na výš e uvedený

Úlč et Pří jemce, a to jednorázově do 60 dnů  po oboustranné m podpisu té to smlouvy.

V pří padě, ž e je Pří jemcem dotace pří spěvková organizace, jejimž  zÍ í zovatelem je obec, bude

postupováno podle $ 28 odst. 15 zákona č . 250/2000 Sb., o rozpoč toých pravidlech ú zemní ch

rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

3. Pří iemce se zavazuie:

a) Použ í t poskýnutou dotaci pouze ke sjednané mu ú č elu a v souladu se speciť rkací  Akce/Projektu

popsanou v č lánku 2 odstavci 2 té to smlouvy, tj. pouze narealizaci Akce/Projektu, a to hospodárně'

V př'í padě rredodrž ení  té to povinnosti Pří jemcem odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně výš i

neoprávněně použ itých peněŽní ch prostředků , tj. výš i použ itých peněž ní ch prostředků

nesouvisejí cí ch se sjednaným ú č elem a specifikací  Akce/Projekfu nebo ýš i peněž ní ch prostř'edků

použ itých nehospodárně. Toto ustanovení  platí  i v pří padě, Že Pří jemce neprokáŽe, jak byly

poskytnuté  peněž ní  prostředky použ ity.

b) Ukonč it realizaci Akce/Projekfu nejpozději do 3l. 12.202"]', nepovolí _li Poskýovatel (tj. Rada

Středoč eské ho kraje nebo pří padně Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje)jinak.

V připadě nedodrž ení  té to povinnosti Pří jemcem odpoví dá odvod za toto poruš ení  rozpoč tové  kázně

\"ýš i 0,05 oÁ zce|kových poskytnutých peněŽní ch prostředků  zakaŽdý den prodlení  sukonč ení m
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Akce/Proiektu.

c) Viditelně uvádět a označ it, pokud to povaha Akce/Projektu dovoluje,

. na vš ech jelro zveřejněných dokumentech, které  souvisejí  s realizací  Akce/Projektu,

o při vš eclr tbrnráclr propagace Akce/Projektu'

o v prů bělru realizace Akce/Projektrr,

o po skonč ení  realizace Akce/Projektu'

Že.. ,,tato Akce / tento Projektby|larea|izován/a s finanč ní m přispění m Středoč eské ho kraje".

V připadě Akci/Projektů , u kterých to jejich povaha dovoluje, rnusí  být uvedené  označ ení  unrí stěno

na viditelné m nrí stě neimé ně po dobu pěti let od ukonč ení  rea|izace Akce/Projektu.

V pří paclě nedodrž ení  uvedených povinností  Pří jemcem odpoví dá odvod zakaž dé  takové to poruš ení

rozpoč tové  kázně výš i 0,O5 aŽ l oÁ z ce\kových poskytnuých peněž ní 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

k závaŽnosti poruš errí  a jeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace. Jednotlivá poruš ení  rozpoč tové  kázně a

odvody za poruš ení  rozpoč tové  kázně se v těchto pří padech sč í tají .

d) Vé st v ú č etnictví  nebo daňové  evidenci řádné  a odděleně sledováni přijatých a pouŽitých peněŽní clr

prostředku dotace s uvedení m přidělerré ho ú č elové ho znaku: 100.

V pří padě, Že je dotace poskytnuta Pří jemci, ktery vede ú č etnicwí , bude Pří jernce sledovat

v ú č etnictví  tuto dotaci odděleně.

V pří padě nedodrž ení  té to povinnosti Přijemcem odpoví dá odvod zatoÍ o poruš ení  rozpoč tové  kázrrě

výš i 0,05 ,Á aŽ 2 %o z celkoých poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to na základě rozhodrrutí

Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  vyš e odvodu k závaž nosti

poruš ení  a jeho vlilu na dodrž ení  ú č elu dotace.

V pří padě, Že je dotace poskytrruta Pří jemci, ktery nevede ú č etnictví  nebo daňovou evidenci, toto

ustanovení  o vedení  oddělené ho ú č etnictví  neplatí .

e) Dodrž et, ž e majetek poÍ í zený č i zhodnocený s ú č astí  dotace nesmí  být prodán, darován nebo

bezú platně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu 5 let od data ukonč ení

realizace Akce/Projektu. Výjimku z tohoto ustanovení  mů ž e udělit nazákladě Žádosti Pří jemce Rada

Středoč eské ho kraje.

Ustanovení  tohoto pí stnena, se neváahuje na pohoš tění , je-li souč ástí  Akce/Projektu, a na věcné

ceny pro ú č astní ky Akce/Projektu, jsou-li souč ástí  Akce/Projekrrr.

V pří padě nedodrž eni uvedených povinností  Pří jemcem odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové

kázně výš i l oÁ až  IO0 % poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to na základě rozhodnutí  Krajské ho

ú řadu Středoč eské lro kraje, ve které m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  a

jeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace.

f) Prové st výběr dodavatele veřejné  zakázky v souladu s platným zákonem o zadáváni veřejnýclr

zakázek. Pří jemceje povinen pÍ í zadáni veřejné  zakázky dodrŽovat zásady transparentnosti, rovné ho

zacházeni a zákant diskriminace.
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V pří padě nedodrž ení  uvedenýclr povinností  Pří jemcem, odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové

kázně výš i 0,O5 oÁ až  |OO Yn peněž nich prostředků , které  byly Poskytovatelenr poskytnuty Pří jernci

na ú hradu výdajů  spojených s veřejnou zakázkou, přijejí mž  zadáni doš lo k poruš ení  výš e uvedenýclr

povinností , a to na základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Stř'edoč eské ho kraje, ve které rn přihlé dne při

stanovení  výš e odvodu kzávaž nosti poruš eď ajeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace.

Ustanovení  tolroto odstavce neplatí , jestliž e pří jernce dotace postupuje podle $ 11 zákona č .

134120|6 Sb', o zadávárrí  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

g) ZadávaÍ  veř'ejné  zakázky rnalé ho rozsahu Za cenl maximálně ve výš i ceny v mí stě a č ase obvyklé .

U veřejných zakázek malé ho rozsahu s lrodnotou plnění , která převýš í  200.000 Kč  bez DPI|' ie

Pří iernce povinen prokázat oslovení  alespoň tří  dodavatelů  u veřejných zakázek ria dodávky a na

služ by a pěti dodavatelť r u veřejných zakázek na stavební  práce s těmito ýjimkarni:

o Pří jernce neprovádi oslovení  tř'í  dodavatelů  u veřejnýchzakázek na dodávky a na služ by a pěti

dodavatelů  u veřejných zakázekna stavební  práce, pokud plnění  veřejné  zakázky malé ho rozsahu

nrů Že proka zaÍ elně poskytnout pouze j eden dodavatel,

. pokud plnění  veřejné  zakázky malé ho rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dr'a

dodavatelé ' osloví  Přijernce pouze t1rto dva dodavatele.

V připadě nedodrž eni uvedených povinností  Pří jemcem odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové

káznč  výš i O,O5 % aŽ 10O Yo peněž nich prostředků , které  byly Poskytovatelem poskytnuty Pří jemci

na ú lrradu výdajů  spojených s veřejnou zakázkou, při její rnž  zadáni doš lo k poruš ení  ýš e uvedených

povinností , a to tra základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje, ve které m přihlé dne při

stanoveni výš e odvodu k závaŽnosti poruš ení  ajeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace.

Ustanovetrí  tohoto odstavcc neplatí , jestliŽe pří jemce dotace postupuje podle $ l 1 zákorra č .

I34lz0l6 Sb., o zadávárrí  veř-ejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů

h) Dodrž et, Že zaměstnanci a b|izké  osoby Pří jemce nebo osoby ovládají cí  Pří jernce č i osoby

P1í jerncern ovládané  se nesmějí  podí let na plnění  veřejných zakázek zadávaných Př'í jemccnr,

spoč í vají cí ch v poskytování  dodávek, sluŽeb a stavební ch prací  spojených s realizací  Akce/Projektu,

které  jsou luazeny z poskýnuté  dotace a rovněŽ z vlastní ch zdrojů  Pří jemce (ani pů sobit jako

subdodavatel veřejných zakázekzadávaných Pří jemcem). Výjimku ztohoto ustanovení  mů ž e udělit

na základě pí semnó ž ádosti Pří jemce Rada Středoč eské ho kraje.

Souč asnč  je připuš těna mož nost:

o provedení  stavební clr prací , resp. prací  souvisejí cí ch tzv. své pomocí , a to bez nároku na odnrěnu

za takto provedené  práce,

l při realtzaci krátkodobých Akcí /Projektů ' zejmé na pak v oblasti lrumanitární , zdravotnické '

kulturní  nebo sportovní  provedení  takové to Akce/Projektu rovněž  ,'své pomocí ", avš ak V tonto

pří padě i s náhradou souvisejí cí ch mzdových nákladů .

V pří padě nedodrž ení  uvedených povinností  Pří jemcem, odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové

kázně výš i 0,05 oÁ až  1O0 oÁ peněž ní ch prostředků , které  byly Poskytovatelem poskýnuty Pří jernci
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na ú hradu výdajů  spojenýclr s veřejnou zakázkou,přijejí mž  zadáni doš lo k poruš ení  výš e uvedených

ptr'inností , a to na základě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje' ve které trr přihlé dnc při

statrovení  výš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  ajeho vlivu na dodrŽení  ú č elu dotace'

Ustanovení  tohoto odstavce neplatí , jestliŽe pří jenrce dotace postupuje podle $ 1 l zákona č '

134l2)l6 Sb., o zadávániveřejných zakázek,ve znění  pozdějš í ch předpisů .

i) Zpracovata předlož it (doruč it) Poskýovateli dokumentaci závěreč né ho vvhodnocení  a vyú č tování

Akce/Proiektu na Krajský ú řad Středoč eské ho kraje - odbor sociální ch věcí , a to do 60 dnů

od ukonč ení  Akce/Projektu nebo do 60 dnů  od uzavření  té to smlouvy' a to v té  lhů tě, která z těchto

clvou lhů t skonč í  později.

4. Dokumentaci závěreč né  vvhodnocení  a YYú č tování  Akce/Proiektu předlož í  Pří jenrce Poskytovateli na

zvláš tní clr formuláří ch v tiš těné  podobě dle vzoru Poslqrtovatele a tato bude obsahovat:

a) název AkceiProjektu.

b) evidenč ní  č í Slo Akce/Projekfu a evidenč ní  č í Slo té to smlouvv'

c) název Progranru. ze které ho byla dotace poskytnuta,

d) rrázev Ten:ratické ho zadárrí , v rámci nělrož  byla dotace poskytnuta'

e) Př.iiernce dotace (tj. jnré rro a pří jrnerrí  ýzí cké  osoby nebo název právnické  osoby rrebo obchodní

Í irrrra právnické  osoby),

0 struč nou mrál,u o realizaci Akce/Projektu se zhodnocení m té to realizace vč etně konstatování , zda

byly nebo nebyly dodrž eny předpokládarré  finanč ní  náklady na real'izaci Akce/Projektu, závanlé

parametry Stanovené  v Pří loze č . 1 té to stnlourry, termí n ukonč ení  Akce/Projekfu a splněny veš keré

závazky Pří jemce dle té to smlouvy,

g) fotodokumentaci k realizaci Akce/Projektu (v digitální  podobě na CD/DVD _ fotografie do velikosti

2MB/fotografie. u stavební ch akcí  maximálně 8 fotografií ),

h) kopii dokladu o ukorrč ení  realizace Akce/Projektu v souladu s č lánkenr 1, odst. 3, pí sm' fl té to

smlouvy, tj. protokol předávací  protokol nebo poslední  uhrazený doklad u nestavební ch akcí  ncbo

stavební ch akcí  bez stavební ho povolení , v pří padě stavební ch akcí  se stavební tn povolení nr pak

kolaudač ní  souhlas, popř. povolení  předč asné ho už í vání  stavby nebo povolení  zkuš ební lro provozu

nebo kolaudač ní  rozhodnutí ,

i) urú č tování  Akce/Projektu ve struktuře uvedené  v následují cí m odstavci tohoto č lánku'

j)

v tomto přehledu; u Akcí /Projektů  na stavební  č innost musí  být daňové  doklady (faktury) doloŽeny

rozpisem provedených prací  a dodávek dle polož kové ho rozpoč tu k pří sluš né  smlouvě uzavřené

rnezi Pří jemcem a dodavatelem stavební ch prací  s vyznač enými splněnými hodnotami jednotlivých

závazných parametrů , dodávek nebo služ eb k realizaci Akce/Projektu vč etně kopií  dokladů  o

provedení  těchto plateb (vypisy zilóttl, apod'),

k) přehleilneuhrazenÝch ú č etní ch ('daňovÝch) dokladů  (faktur atd.), které  mají  bý ješ tě uhrazeny po dni

vyhotovení  dokumentac e závěreč né ho vyhodnocení  a výč tování  Akce/Projektu vč etně kopií  vš eclr
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dokladů  uvedenýclr v tomto přehledu a zárovei rozpisu provedených prací  a dodávek v pří padeclr

u'cclených v př-edcházejí cí m odstavci s vyznač enými splněnými hodnotanri jednotlivých závazný'ch

parametrů , kopie <1okladť r o provedení  těchto dosud neprovedených plateb je Pří jemce povinen

dolož it Poskýovateli nejpozději do 60 dnů  od data splatnosti ú č etní ch (daňových) dokladů )'

l) prolrláš ení  Pří jemce, je-li fyzickou osobou, nebo prohláš ení  statutární ho zástupce Přuemce, je-li

právnickou osobou o tom, ž e veš keré  ú daje uvedené  v dokumentaci závěreč né ho vyhodnocení  a

vyú č tování  AkceiProjektu jsou ú plné  a pravdivé '

5' Vvú č továni Akce/Proiektu bude mí t tuto Strukturu:

a) celkové  předpokládané  finanč ní  náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč ,

b) celkové  skuteč né  uznatelné  finanč r'í  náklady narealrizaci Akce/Projektu v Kč '

c) celková n'raxinrální  rlýš e dotace uvedená v č lánku 2 té to smlor'rvy v Kč ,

d) výš e dotace v Kč , která byla připsána na ú č et Pří jemce do dne vyhotovení  vyú č tování  Akce/Projektu,

e) celková výš e uznatelných finanč ní ch nákladů  na realizaci Akce/Projektu v Kč  skuteč ně uhrazená

Pří j erncem ke drri vyhotovení  vyrrč tování  Akce/Projektu,

f) celková výš e uznatelných finanč ní ch nákladů  na realizaci Akce/Projektu v Kč , která rná být ješ tě

uhrazena Pří jemcerrr po dni vyhotovení  vyú č tování  Akce/Projektu'

g) č ástka skuteč ně poskytnuté  dotace Poskýovatelem v Kč , kterou je Př'í jenrce povirren vrátit

Poskytovateli, jestliž e podí l Pří jemce na ú hradě celkových skuteč ných uznatelných finanč rrí clr

nákladů  na realizaci Akce/Projektu je niŽš í  než  10 %, pří padně Př'í jemce uvede, Že nenrá povintrost

Vrátit PoskTtovateli č ást skuteč ně poskýnuté  dotace z uvedené ho dů vodu,

h) celková výš e dotace v Kč , která nrěla bý't Pří jernci skuteč ně poskýnuta po ú pravách ryplývají cí ch

z tohoto odstavce,

i) zbývajici výš e dotace v Kč , která rná být ješ tě připsána na ú č et Pří jemce po dni vyhotovcní

vyú č tování  Akce/Proj ektu.

Do celkových skuteč ných uznatelných finanč ní ch nákladů  na reďrizact Akce/Projektu se nezapoč í tává

ulrrazená daň z přidané  hodnoty' kterou uhradil Pří jemce při realizace Akce/Projektu, u ní ž  mu vznikl

nároknaodpoč etdané zpřidané hodnotydlez'č .23512004sb'

6. Pří iemce se dále zavazuie

a) Vrátit Poskytovateli do 60 dnů  od ukonč ení  Akce/Projektu pří sluš nou č ást skuteč nč  poskytnuté

dotace Poskýovate1em' kterou je povinen Pří jemce vrátit Poskytovateli, jestliŽe je podí l Pří jemce na

ú lrradě celkových skuteč ných uznatelných finanč ní ch nákladů  na reďrizaci Akce/Projektu niž š í  než

|0 %o, ato tak, aby koneč ný podí l Pří jemce na ú hradě celkových skuteč ných uznatelných ť tnanč ní ch

nákladť r naiea|í zaciAkce/Projektu byl 10 %'

Pokud tak Pří jemce neuč iní , odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně ýš i zadrž ovaných

peněž ní ch prostředků .

b) Vrátit Poskýovateli celou dotaci, resp. převedené  peněž ní  prostředky od Poskytovatele na ú č et

Př.í jetnce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskuteč ní , a to do deseti pracor'ní ch dnů  ode dne, kdy
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Pří jernci musí  být zřejmé , ž e se realizace Akce/Projektu neuskuteč ni. Zároveň je Př'í jernce povinen

neprodleně pí sernně infonnovat Poskytovatele o těchto skuteč trostech. a to odbor sociální ch věcí

Kr'ajské ho ú řadu Str'edoč eské ho kraje.

Pokud tak Př'í jemce neuč iní , odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně výš i zadt'Žovanýc|l

peněž ní ch prostředků .

c) Umož nit př'í sluš ným orgánů m Pos\rtovatele v souladu se z. č . 3201200l Sb. provedení  pruběž né  a

následné  kontroly hospodaření  s peněž ní mi prostředky z poskýnuté  dotace, jejich použ ití  k ú č elu,

kteý je v souladu s touto smlouvou a předlož it při kontrole vš echny potřebné  ú č etní  a jiné  doklady.

Pokud tak Pří jernce neuč iní , odpoví dá odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně výš i 0,05 % až  100 oÁ

poskytnutých peněž ní ch prostředků , a to na zák|adě rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Str'edoč eské ho

kraje, ve lrteré m přihlé dne při stanovení  výš e odvodu kzávaŽnosti poruš ení  a jeho vlir'rr na dodrŽení

ú č elu dotace.

d) Neprodleně, nejpozději vš ak do l0 pracovní ch dnů , informovat pí semně odbor sociální ch věci

Krajské lro ú řadu Středoč eské lro kraje o vš ech změnách ú dajů  ýkají cí ch se Př'ijemce, které  jsou

ttvedetty na Str. l té to smlouvy.

e) Uchovávat veš keré  pí setrrnosti' ýkají cí  se poskytnutí  veřejné  podpory podle té to smlouvy vč etně

1,yú č továrrí  Akce/Projektu se vš emi pí semnými doklady, a to takoýrn způ sobem, aby bylo nr<rž no

prokázat oprávněnost použ ití  peněž ní ch prostředků  v souladu s touto Slnlouvou, a to po dobu dcseti

let od ukonč eni realizace Akce/Projekfu' Po tuto uvedenou dobu je Pří jernce také  povinen veš keré

pí semnosti, týkajicí  se poskytnutí  veřejné  podpory podle té to smlour,y vč etně vyú č tování

Akce/Projektu Se vš etni pí sernnými doklady, na pí semné  pož ádáni předlož it Poskýovatcli

k nahlé dnutí '

V pří padě nedodrž errí  výš e uvedených povinností  Pří jemce odpoví dá odvod za toÍ o potuš cní

rozpoč tové  kázně výš i 0,05 %o až  |OO oÁ zposkytnutých 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 odvodrr

k závaŽnosti poruš ení  ajeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace,jestliž e vš ak Pří jenrce ve výš e ttvedené

době sánr zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo ú myslně nebo z nedbalosti unrož nil jiné mu

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veš keré  pí semnosti, týkají cí  se poskytnutí  veřejné  podpory podle

té to snrlouvy vč etně vyú č tování  Akce/Projektu se vš emi pí semnými doklady, nebo jestliž e Přijernce

nepředlož í  Poslqrtovateli Žádné  pí semnosti k nahlé dnutí , odpoví dá odvod za toto poruš ení

rozpoč tové  kázně výš i lO oÁ až  I00 %poskýnutých peněž ní ch prostředků , a to na zák|adč

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

kzávaž nosti porrrš ení  a jeho vlivu na dodrž ení  ú č elu dotace.

f) Je_li Pří jemcem dotace právnická osoba, je Pří jemce povinen pí semně informovat Poskýovatele,

ti. Krajsky ť rřad Středoč eské ho kraje - odbor sociální ch věcí :

o o přeměně právnické  osoby, a to do 7 kalendářní ch dnů  ode dne, kdy doš lo k přenrěně právnické

osoby,
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. o Vstupu právnické  osoby do likvidace, a to do 7 kalendářní ch dnů  ode dne vstupu právnické

osoby do likvidace,

. o zahájení  insolvenč ní ho ří zení  na právnickou osobu, a to do 7 kalendářní ch dnů  od zveřejněni

vyhláš ky o zahájeni insolvenč ní ho Ť í zeni v insolvenč ní m rejstří ku.

V pí sernné  í nformaci pro Poskytovatele Pří jemce mimo jiné  uvede evidenč ní  č í slo Akce/Projektu a

evidenč ní  č í slo smlouvy Poskytovatele, uvedené  na straně l té to smlouvy, název Akce/Projektu a

výš i poskytnuté  dotace Poskýovatelem.

Povinnost rtvedenou V tomto pí smenu Pří jemce nemá, jestliž e uplynulo vice než  l0 let od ukonč ení

rcal izac e A kc e/ Proj ektu.

č lánet 4
zÁvĚnnč NÁ usraNovENÍ

l. o prodlouž ení  terminu ukonč ení  realizace Akce/Projektu mů ž e Pří jernce pí senrně pož ádat

Poskytovatele do dne, do které ho má být podle té to smlouvy ukonč ena reallzace AkceiProjektu.

Pí setnnou Žádost Pří jemce předkládá odboru sociální ch věcí  Krajské ho ú řadtr Středoč eské ho kraje.

Žádost rnusí  byt doruč ena do podatelny Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje do konce uvedené

lhů ty. o ž ádosti Pří jemce' tj. o její rn odsouhlasení  č i odmí tnutí ' rozlroduje Rada Středoč eské ho kraje

nebo př'í padriě Zasfu pitelstvo Středoč eské ho kraj e.

2. o prodlouŽení  ternrí nu pro předloŽení  dokumentace závěreč né ho r,yhodnocení  a vÉ č továni

Akce/Projektu nlů ž e Pří jernce pí semně poŽádat Pos\rtovatele do konce lhů ty pro zpracováttí

a předlož ení  Dokumentace závěreč né ho vyhodnocení  a vyrič tování  Akce/ Projekfu. Pí semnou ž ádost

Pří jerrrce předkládá odboru sociální ch věcí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje. Žádost musí  být

doruč ena do podatelny Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje do konce uvedené  lhů ty. o Žádosti

Pří jemce, tj. o její m odsouhlasení  č i odmí tnutí , rozhoduje Rada Středoč eské ho kraje nebo pří padně

Zastupitelstvo Středoč eské ho kraj e.

o ztněnu rninimální ch hodnot závazných parametrů  s odchylkou do 5 %, Akce/Projektu mů Že

Pří jernce pí semně pož ádat Poskytovatele do konce lhů ty pro zpracováni a předlož ení  Dokumentace

závěreč né ho vylrodnocení  a vyú č tování  Akce/ Projektu, nejpozději vš ak souč asně s předlož ení rn

uvedené  dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci předlož il Pří jemce Poskytovatelí

před koncem lhů typro zpracování  a předloŽení  uvedené  dokumentace.

3' Pí semrrou Žádost Pří jemce předkládá odboru sociální ch věcí  Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje.

Žád,ost musí  být doruč ena do podatelny Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje do konce uvedetré

lhů ty' o ž ádosti Pří jemce, tj. o její m odsouhlasení  č i odmí tnutí , rozhoduje vedoucí  pří sluš né ho

odboru Krajské ho ú řadu Středoč eské ho kraje do 60 dnů  od doruč ení  ž ádosti.

4. o jinou změnu té to smlouvy mů ž e Pří jemce pí semně pož ádat Poslqrtovatele do konce lhů ty pro

zpracování  a předlož ení  dokumentace závěreč né ho vylrodnocení  a ryrič tování  Akce/Projektu,

nejpozději vš ak s předlož ení m uvedené  dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci
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předloŽil Př{jemce Poskytovateli před koncem lhů ty pro zpracováni a předloŽení  uvedené

dokutnentace. Pí senmou ž ádost Pří jemce předkládá odboru sociální clr věcí  Krajské ho ť rřaclu

Středoč eské ho kraje. Žáďost musí  byt doruč ena do podatelny Krajské ho ú řadu Stř.edoč eské ho kraje

do konce uvedené  lhů ty. o ž ádosti Pří jemce, tj'její ni odsouhlasení  č i odrrrí tnutí , rozltocluje Rada

Středoč eské ho kraj e nebo pří padrrě Zastupitelstvo Středoč eské ho kraj e.

5. Poč í tání  llrů t uvedených v té to smlouvě se ří dí  obč anským zákoní kem. Připadne_li poslední  den

lhů ty, v ní ž  je Pří jemce povinen podle té to smlouvy prové st nějakou č innost nebo ú kon, na sobotu,

neděli nebo svátek,je poslední m dnem lhů typracovní  den nejblí ž e následují cí '

6. Pokud rná Pří jerrrce podle té to smlouvy povinnost předat, doruč it nebo předlož it Poskyto'ateli
nějakou pí semnost, rnusí  bý do konce lhů ty uvedené  v té to smlouvě pí semnost Poskytovateli

fakticky doruč ena; za splnění  uvedené  lhů ty se nepovaŽuje den předání  zásilky s pí sernností

Pří jemcem k přepravě, tj. např. prostřednictví m poš ty.

1. Pokud nrá Pří jemce podle té to smlouly povinnost převé st peněž ní  prostředky Poskytovateli, převádí

je na ú č et Pt_rskytovatele uvedený na str. l té to smlouvy' a to pod stejnými symboly - stejnýlrl

ť rč elovýrn znakent, pod kterynr mu byly peněŽní  prostředLry Poskýovatelem poskyhruty, nesdělí -li

Poskytovatel pí serrrně Pří jernci, ž e ntá uvé st při převodu peněž ní ch prostředků  jiné  ú daje.

8. Povinnost Pří jemce převé st peněž ní  prostř'edky Poskytovateli je splněna dnenr připsání  peněŽrrí ch

prostředků  na ú č et Poskytovatele uvedený na str. 1 té to smlouvy.

9. Při podezření  na poruš ení  rozpoč tové  kázně mů ž e Poskytovatel pozastavit poskytování  peněž rrí ch

prostř'edků , a to až  do výš e předpokládané ho odvodu.

l0.Za prodlení  s odvodem za poruš ení  rozpoč tové  kázně je Pří jernce povinen zaplatit penále ve výš i
l promile z č ástky odvodu zakaž dý den prodlení , nejýš e vš ak do výš e stanovené ho odvodu.

l l. o rrloŽení  odvodu a penále za poruš ení  rozpoč tové  kázně rozltoduje v samostatné  pů sobnosti Kr.ajský

ú řad Středoč eské ho kraje.

l2. Pronrinutí  nebo č ásteč né  prorninutí  povinnosti odvodu a penále mů ž e zdů vodu hodných zvláš tní lro

zřetele povolit orgán Středoč eské ho kaje, který o poskytnutí  peněž ní ch prostředků  rozhodl, tj.

Zastupitelstvo Středoč eské ho kraje, a to na základě ž ádosti Pří jemce'

l3. Správcem odvodů  a penáleje Krajský ú řad Středoč eské ho kraje, kteý z dů vodu hodných zvláš tní ho

zřetele mů ž e povolit poseč kání  zaplaceru odvodu nebo penále (tj. zap\acení  odvodu nebo penále

v pozdějš í m termí nu) nebo zaplacení  odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základč  ž ádosti

Pří jemcc.

l4. Práva a povinnosti smluvní ch stran touto smlouvou výslovně neupravené  se ří dí  právní rni předpisy

trvedenýrni v č lánku l té to smlouvy a Programem 202L Pří jemce prohlaš uje, Že se před podpisenr

té to snrlouvy se znění m Programu 202I seznáml|'

15. Pří padné  změny a doplňky té to srnlouvy budou smluvní  strany č init pí semnými, vzestupně

č í slovanými dodatky k té to snrlouvě'
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16' Práva a povinnosti ztéto sn1louvy vyplývajícípÍecházeji na právní nástr-rpce snrluvních stran.
Smluvní strany se dolrodly, žePříjemce neníoprávněn postoupit svá práva a povirulost i vyplývajicí z
této smlouvy třetí straně bez předchozího písemnéhosouhlasu Poskytovatele. Pokud Příjcnrce
postoupí svá prár'a a povinnosti vyplývajícíz této smlouvy třetí straně bez předclioziho písernného
souhlasu Poskytovatele, porušítím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušenírozpočtovékázně
odpovídá ýši poskytnutých peněžních prostředků'

17' V případě nahrazení z' č.320l2O0l Sb' novým zákonem,řídí se konhola dle této smlou'y novýtn
zákonenr.

l8' Tato smlouva se lryhotovuje ve třech stejnopisech, znichž každý má platnost originálrr. Dva
stejnopisy si porrechá Poskytovatel a jederr stejnopis Příjemce.

l9' Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnerrr
jejího zveřejnění v registru smluv, kteréprovede Poskytovatel.

20' o poskytnrrtí dotace uvedené v tétosmloul,ě Poslcytovatelenr Příjemci rozhodlo Zastupitelstr'o
Středočeskéhokra.ie usnesením č.028-08/2021/ZKze dne 28.6.2021 a vpřípadě tolroto právního
ťtkorru Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v $ 23 zákona č.12gl2O0OSb., o kra.jích
(kra.jské zÍízeni),ve znění pozdějšíchpředpisů, nezbytnék jeho platnosti.

2l ' K podpisu této snrlouvy a podpisu případných dodatků k této smlouvě za Poskytovatele byla por,ěř_err
Mgr' Martin Hrabárrek, členRady Středočeského kraje pro oblast sociálních včcíusncsetrítn
Zastupitelstva Středočeského kraje č.028-08/2021/ZK ze dne 28. 6.2021.

7q brr'L,t 23 .2o2y' y pra2edne.............0
g -09- 2021\/ .dne.

Příjemce
Sr'az zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek
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