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ND)

KUHSPGIGJS'PS
S M LO U V A

o poskytnutí dotace z rozpočtuMoravskoslaského kraje

I.
SMLUVNÍSTRANY

Moravskoslaský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Oshava
zastoupen:

prof. Ing. ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republicand Slovakia, a.s., č. ú. 2106597481/2700

(dále jen „Poskytovatel')

POHODA Seniorům, z. ú.
se sídlem: Palackého 1331, 73961Třinec
zastoupena: Bc. TomášemTrubeckým, ředitelem
ICQ: 03524582
DIC: C203524582
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 6322422/0800
(dálejen „příjemce“)

u.
ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
V0250/2000 Sb.“).

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“), veřejnou ňnanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvyprávně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu
„Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskyhováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 20 21“ v rámci
dotačního titulu PSDP 3/21 (dále jen „Dotační program“), o jehož vyhlášení rozhodla rada
kraje svým usnesenímč. 15/953 ze dne 26. 4. 2021.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle Š22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

„ vm.
PREDMETSMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tutodotaci přijmout a užítv souladu sjej ím
účelovým určením aza podmínekstanovených touto smlouvou.



...

rv.
ÚČELOVÉURČENÍAVÝŠEDOTACE

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci v celkové výši
2.146.000 Kč (slovy dvamilionyjednostočtyřicetšesttisíc korun českých) účelově určenou
k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, kteréjsou uvedenyv přílozeč. 1 této smlouvy a
jsou zařazeny v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „služby“),
vymezených v čl. VI této smlouvy.

Účelem poskytnutí dotaceje podpora poskytováníslužeb příjemcemza podmínek stanovených
vtéto smlouvě.

v.
ZÁVAZKYSMLUVNÍCHSTRAN

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci převodem na úče příjemce uvedený
v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši 2.146.000 Kč (slovy
dvami|ionyjednostočtyřicetšesttisíc korun českých) ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy.

Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnittyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním

programu a právními předpisy,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu sjejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvya pouze

k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,
c) vráb't nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele do 30

kalendářních dnůodednepředloženízávěrečnéhovyúčtování, nejpozdějivšakdo31. 1.2022.
Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných ňnančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je denjejich odepsání z účtu příjemce,

d) v případě, že poskytováníslužby přeruší nebo předčasně ukončí, případně nabude právnímoci
rozhodnutí o zrušení registrace dle 5 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, veznění pozdějšíd-i předpisů, nebo bude rozhodnuto ovýstupu sociální
služby z krajské sítě sociálních služeb, která je součástí střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 —2023, do 15 kalendářních dnů
ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování
sociální služby a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace na tuto službu (dle počtu
měsíců, kdyslužba nebyla poskytována)zpětnaúčetposkytovatele do15kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovateleje denjejich odepsání z účtu příjemce,

e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právnísubjekt.

Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějžbyla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním

programu a právními předpisy,
b) poskytovat službu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit

účelové určenídle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy poskytovat službu vobdobí uvedenémv příloze č. 1 této

smlouvy,
d) vést oddělenou účetní evidenci jednodivýdi poskytovaných služebdle zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví) a to v členění na
náklady financovanéz prostředků dotace a náklady financované zjiných zdrpjů. Tato evidence
musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona o účetnictví. Cestné prohlášení
příjemce o vynaložení peněžních prostředků v rámci uznatelných nákladů služby není
považováno za účetní doklad. Povinnost dle tohoto ustanovení se nevztahuje na
příjemce, kteří nemají povinnost vést účetnictví dle zákona o účetnictví nebo
vedou jednoduché účetnictví dle zákona o účetnictví,



e)

f)

9)

h)

i)

k)

m)

n)

na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí dovšech účetních dokladů týkajícím se služby
a předložit informace týkající se ekonomickéi obsahové stránky poskytování služeb,
předložit poskytovateli závěrečnévyúčtování poskytnutédotace, jež je finančním vypořádáním
ve smyslu 5 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 31.1. 2022,
v případě, ze poskytováníslužby přeruší nebo předčasně ukončí, případně nabude právnímod
rozhodnutí o zrušení registrace dle 5 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, veznění pozdějších předpisů, nebo bude rozhodnuto ovýstupu sociální
služby 2 krajské sítě sociálních služeb, která je součástí Strednědobého plánu rozvoje
sociálních služebv Moravskoslemkém kraji na léta 2021— 2023, nejpozději do 1 měsíce
ode dne, kdy některá z těchto skutečností nastala. Závěrečné vyúčtování se považuje za
předložené poskytovateli dnemjeho předání k přepravě provozovateli poštovním služeb nebo
podáním na podatelně krajského úřadu,
předložit poskytovateli závěrečnévyúčtování poskytnutédotace dle písm. f) tohoto odstavce
smlouvy na předepsaných formulářích, úplné a bezchybné, včetně čestného prohlášení osoby
oprávněnézastupovat příjemceoúplnosti, správnosti apravdivosti závěrečnéhovyúčtování,
řádně v souladu s právními předpisy uschovatoriginályvšech účetních dokladu vztahujících
se k poskytnuté dotaci,
umožnit poskytovateli v souladu se zákonemofinanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředkyz poskytnuté dotace, jejich použití
dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace
činnosti namístěapředložitpři kontrole všechnypotřebné účetníajiné doklady. Kontrola na
místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce,v místě poskytování služby
nebov sídle poskytovatele,
při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostřerky na účet poskytovatele
uvedený v čl. 1této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádětvariabilní symbol
2135509094,
nepřevést poskytnutou dotaci najiný právní subjekt,
neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele
o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, poskytováním služby
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit
vlastnictví kúčtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu
změn identiňkačních údajů smluvním stran není nutno uzavírat ke smlouvědodatek,
neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidad, v případě přeměnyi otom, na který subjekt přejdou práva
a povinnosti z této smlouvy,
dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII této smlouvy.

Porušení podmínek uvedených v čl. V odst. 3 písm. f), g), j), |), m) a n) je považováno za
porušení méně závažné ve smyslu ust. š 10a odst. 6 zákona č. ZBO/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:
a)

D)

C)
d)

Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. f) postanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů 1.500Kčza každý případ,
od 8do 15kalendářních dnů 3.000Kčza každýpřípad,
od 16do 30 kalendářních dnů 6.000Kč za každý případ,
Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. g) spočívající ve formálních nedostatcích
závěrečného vyúčtování 5%zdotace poskytnuté na

danou službu, min. však
1.500 Kč,

Porušení podmínky stanovené v odst. 3písm. j) 1.500Kčza každý případ,
Porušení podmínkystanovenévodst. 3 písm. |) 1.500Kčzakaždýpřípad,
Porušení podmínky stanovené v odst. 3písm. m) 3.000 Kč,
Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3písm. n) 1.500 Kč.

U)



Příjemce prohlašuje, že je kvýkonu sociálních služeb s registračními čísly uvedenými v příloze č. 1
této smlouvy pověřen na základě Smlouvyozávazku veřejné služby avyrovnávací plamě za jeho
výkon, ev. č. 08340/2020/SOC uzavřené s Moravskoslezským krajem dne 17. 12. 2020 dle
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu. Finančníprostředky napodpořenésociálníslužbybudouposkytnuty vsouladuspověřením
dle uvedeného rozhodnutí Komise.

VI.
UZNATELNÝNÁKLAD

„Uznatelným nákladem“je náklad, kterýsplňujevšechny nižeuvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazenv období poskytováníslužby, tj. v období uvedeném v příloze

č. 1této smlouvy (svýjimkou osobních nákladů za prosinec2021, které musí být uhrazenydo
31.1.2022),

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami
této smlouvy a podmínkami Dotačníhoprogramu,

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodámosu' dle zákona o finanční kontrole.

Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou za uznatelné náklady
považovány pouze osobní náklady (vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění) a provozní
náklady [viz čl. VIII odst. 2 písm. b)dotačního programu].

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem této daně nebo pokud munevzniká nároknaodpočet této daně.

Všechny ostatní nákladyvynaložené příjemcem jsou považoványza náklady neuznatelné.

yn.
POVINNAPUBLICITA

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit jeho název, IČO, sídlo, účel
poskytnuté dotace avýši poskytnuté dotace. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním loga
Moravskoslaského kraje pro účely av rozsahu této smlouvy. Podmínkyužití loga jsou uvedeny
v Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který je dostupný na:
htt s: www.msk.cz assets km" s mbol raňd< manual. df.

Příjemce se zavazuje ktomu, že v průběhu realizace služby (a je4i tak níže uvedeno, i jindy) bude
prokazatelným avhodnýmzpůsobemprezentovat Moravskoslezský kraj, a tov tomto rozsahu:

. na svých webových stránkách, jsou—li zřízeny, umístit logo Moravskoslezského kraje buď
vsekci partneři, nebo přímo upodporované služby,

. informovat veřejnost o poskytnutí dotace na služby Moravskoslezským krajem na svých
webových stránkách, jsou—li tyto stránkyzřízeny,

. ve výroční zprávě za rok 2021, je—li zpracovávána, uvést Moravskoslezský kraj jako
poskytovatele dotacea uvést logo Moravskoslezskéhokraje.

Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku
smlouvy, jsou neuznatelnými náklady.

, „ „ vm. ,
ZAVERECNAUSTANOVENI

Poskytovatel si vyhrazuje právovypovědět tuto smlouvu svýpovědnídobou 15dnůod doručení
výpovědi příjemci v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této
smlouvy ještě povinnost poskytnoutmudalší finanční plnění.

Poskytovatel neníoprávněn tuto smlouvu vypovědět:



10.

11.

a) poruší- " příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedeným v čl V odst. 2
této smlouvy, nepřesáhne— li výše neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních
prostředků 50 % peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpadové kázně, nebo

b) poruší—li příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v čl. V odst. 3
této smlouvy, jedná—li se o méně závažné porušení podmínky, za něž je v čl. V odst. 4
stanoven nižší odvod.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
poskytovatel a jeden příjemce.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně, pokud 2odst. 6tohoto článku nevyplývá něco jiného.

Má- li být tato smlouva povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,
o zvláštních podmínkách účinnosti některým smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
provede“její uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejněnív registru smluv.

V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, bere příjem ce
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna
po anonymizaci provedenév souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je seznam podpořených služeb, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochra ně osobních údajů ]SOU dostupné na ofclalmch webových
stránkách MoravskosleBkého kraje www msk cz.

Smluvní strany shodně prohlašují, ze si smlouvu před jejím podpisem přečedy, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právníhojednání dle 523 zákona c. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
c.5/445 ze dne 16. 9. 2021.

.9 m 2321
V Ostravě dne ...........

za poskytovaielě" za pr|jemc
Bc. TomášTru

prof. ing. Ivo Vondrák, CSc. reditel
hejtman kraje

Janem Krkoškou, MBA
\Po dobu nepřítomnosti zastoupen

L náměstkem hejtmana kraje
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Seznam podpořených služeb

Kód dotačního titulu: PSDP 3/21

Příjemce: POHODASeniorům, z. ú.
IČO: 03524582

1. 2. 3.

- ., , .„ Období na které bude dotace poskytnuta
Reglstra'cm 95h ' Poskytnuté dotace v Kčsoqalnl sluzby

Od: Do:

5322732 1. 1. 2021 31. 12. 2021 819 000

2566942 1. 1. 2021 31.12. 2021 1 327 000

2 146 000


