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o poskytnutí dotace z rozpočtu Momvskoslezského kraje

1.
SMLUVNÍSTRANY

1. Moravskoslaský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
ZBStOUpen: Bc.Jiřímerrčfi'em, MEA

náměstkem he/lmana krá/(=,

IČQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Renarkon, o. p. s.

se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava
zastoupen: Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem
ICQ: 25380443
DIC: C225380443
bankovníspojení: Komerčníbanka, a.s., č. ú. 27—0614390277/0100
(dále jen „Příjemce“)

n.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle g 103 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
Č. 250/2000 Sb.“).

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 0 Finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ňnanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovenítohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvyprávně závazná ustanoveníobsaženáve vyhlášeném dotačním programu
„Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022“ v rámci
dotačního titulu PSDP 2/ 22 (dále jen „Dotační program“), ojehož vyhlášení rozhodla rada
kraje svým usnesenímč. 44/3007 ze dne 9. 5. 2022.

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 522 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtovékázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000Sb.

„ vm.
PREDMETSMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelověurčenou dotaci a závazekpříjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu sjej ím
účelovým určením aza podmínekstanovených touto smlouvou.
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IV.
ÚČELOVÉURČENÍAVÝŠEDOTACE

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestičnídotaci v celkovévýši 600.000 Kč
(slovy šestsettisíc korun českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních
služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a jsou zařazeny v Krajské síti sociálních\
služebvMoravskosleskémkraji (dálejen ,služby“), vymezenýmv čl. VI této smlouvy.
Účelem poskytnutídotaceje podporaposkytováníslužeb příjemcemza podmínek stanovených
vtéto smlouvě.

v.
ZÁVAZKYSMLUVNÍCHSTRAN

Poskytovatel se zavazuje poskytnoutpříjemci dotaci převodem naúčetpříjemce uvedený v čl. 1
této smlouvy jednorázovou úhradouvevýsi dotace podle čl. IVodst. 1této smlouvy ve lhůtě do
30dnůodedne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemce sezavazuje při použití peněžních prostředkůsplnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním

programuaprávnímipředpisy,
b) použít poskytnutoudotaci v souladusjejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvyapouze

kúhradě uznatelných nákladůvymezenýchvčl. VI této smlouvy,
c) vrátit nevyčerpanéflnanční prostředkyposkytnuté dotace zpět na účetposkytovatele do 30

kalendářních dnůodednepředloženízávěrečnéhovyúčtování, nejpozději všakdo31. 1. 2023.
Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovateleje denjejich odepsání zúčtupříjemce,

d) vpřípadě, že poskytováníslužby přeruší nebopředčasně ukončí, případně nabudeprávnímoci
rozhodnutí o zrušení registrace dle 5 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, veznění pozdějšídj předpisů, nebobude 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, kdy služba nebyla poskytována)zpětnaúčetposkytovateledo 15kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpětna účetposkytovateleje denjejich odepsání z účtupříjemce,

e) nepřevéstposkytnutou dotaci najiný právnísubjekt.
Příjemce sezavazuje dodržettyto podmínkysouvisející s účelem, nanějžbyla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotacetoutosmlouvou, podmínkami uvedenými vDotačním

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

účelové určení dle čl. IVtéto smlouvy,
c) dosáhnoutstanoveného účelu, tedyposkytovatslužbyv období uvedenémv příloze č. 1 této

smlouvy,
d) véstoddělenou účetníevidenci jednodivýoh poskytovaných služebdle zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictvř), a to v členění na
náklady financovanéz prostředkůdotace anákladyfinancovanézjiných 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) napožádání umožnit poskytovateli nahlédnutídovšechúčetníchdokladů týkajících se služby
apředložit informacetýkající seekonomickéi obsahovéstránky poskytováníslužby,
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f) předložitposkytovateli závěrečnévyúčtování poskytnutédotace, ježje ňnančnímvypořádáním
ve smyslu 5 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 31. 1. 2023,
v případě, že poskytováníslužbypřerušínebopředčasně ukončí, případně nabudeprávnímod
rozhodnutí o zrušení registrace dle 5 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, vezněnípozdějších předpisů, nebobude rozhodnutoovýstupusociální
služby z Krajské sítě sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb vMoravskoslezském 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 kpřepravě provozovateli poštovníd1služebnebo
podáním napodatelně krajského úřadu,

9) předložitposkytovateli závěrečnévyúčtováníposkytnutédotacedle písm. f) tohoto odstavce
smlouvy napředepsaných formulářích, úplnéabezchybné, včetně čestnéhoprohlášeníosoby
oprávněné zastupovatpříjemceoúplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečnéhovyúčtování,

h) řádněvsouladu správními předpisy uschovatoriginályvšech účetníchdokladů vztahujících
se k poskytnuté dotaci,

i) umožnitposkytovateli v souladusezákonemoňnančníkontrole řádné provedení průběžné
anásledné kontroly hospodařenís veřejnými prostředkyz poskytnutédotace, jejich použití
die účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace
činnosti namístě apředložitpři kontrole všechny potřebné účetníajiné doklady. Kontrola na
místě budedle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce,vmístě poskytování služby
nebo v sídle poskytovatele,

j) při peněžních operacích dle této smlouvypřevádět peněžníprostředkyna účetposkytovatele
uvedenývčl. I této smlouvy apři těchto peněžních operacích vždy uvádětvariabilní symbol
2235508420,

k) nepřevést poskytnutoudotaci najiný právnísubjekt,
l) 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, ato kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžníhoústavu. Z důvodu
změn identifikačních údajů smluvnídí stran není nutno uzavírat ke smlouvědodatek,

m) neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní
přeměně nebozrušení s likvidací, vpřípaděpřeměny iotom, nakterý subjektpřejdou práva
a povinnosti z této smlouvy,

n) dodržovat podmínky povinné publicity stanovenévčl. VII této smlouvy.
4. Porušení podmínek uvedených v čl. V odst. 3 písm. f), g), j), l), m) a n) je považováno za

porušení méně závažné ve smyslu ust. š 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázněse stanovínásledujícímzpůsobem:
a) Předloženívyúčtovánípodle odst. 3 písm. f) postanovené lhůtě:

do 7kalendářních dnů 1.500 Kčza každý případ,
od 8do 15kalendářních dnů 3.000 Kčza každýpřípad,
od 16do 30 kalendářních dnů 6.000 Kčza každýpřípad,

b) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. g) spočívající ve formálních nedostatcích
závěrečného vyúčtování 5% zdotace poskytnuté na

danou službu, min. však
1.500Kč,

c) Porušenípodmínkystanovené vodst. 3písm. j) 1.500 Kčza každýpřípad,
d) Porušenípodmínkystanovené vodst. 3písm. |) 1.500 Kčza každý případ,
e) Porušenípodmínkystanovené vodst. 3písm. m) 3.000 Kč,
f) Porušeníkaždé podmínky, na niž seodkazuje vodst. 3písm. n) 1.500 Kč.

5. Příjemce prohlašuje, žeje kvýkonusociálníchslužebs registračními číslyuvedenýmivpříloze č 1
této smlouvy pověřen nazákladě Pověřeníkzajištění dostupnosti poskytovánísociálních služeb
zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností,
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uděleného Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 2. 3. 2022 dle Rozhodnutí Komise
č. 2012/21/EU zedne20. prosince 20110 použití čl. 106odst. 2Smlouvyofungování Evropské
unie na státní podporuve forměvyrovnávací platbyza závazekveřejnéslužbyudělené určitým
podnikům pověřenýmposkytovánímslužebobecného hospodářského zájmu.Finanční prostředky
na podpořené sociální služby budouposkytnutyv souladu spověřenímdle uvedeného rozhodnutí
Komise.

v1.
UZNATELNÝNÁKLAD

„Uznatelným nákladem“je náklad,který splňujevšed'íny nížeuvedenépodmínky:
a) vznikl abyl příjemcem uhrazenvobdobí poskytování služby, tj. vobdobí uvedenémv příloze

č. 1 této smlouvy (s výjimkou osobních nákladů a nákladů na elektrickou energii a plyn
za prosinec 2022, které musí být uhrazeny do 31. 1. 2023),

b) byl vynaložen vsouladusúčelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami
této smlouvya podmínkami Dotačníhoprogramu,

c) vyhovuje zásadámúčelnosti, efektivnosti ahospodárnosti dle zákonaofinanční kontrole.
Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou za uznatelné náklady
považoványpouze osobnínáklady (vč. odvodůsociálníhoa zdravotního pojištění) a náklady na
elektrickou energii a plyn.

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce neníplátcemtétodaně nebopokudmunevzniká nároknaodpočettétodaně.
Všechny ostatní nákladyvynaložené příjemcemjsou považovány za nákladyneuznatelné.

yu.
POVINNAPUBLICITA

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit jeho název, IČO, sídlo, účel
poskytnuté dotace avýši poskytnutédotace. Poskytovatel uděluje příjemd souhlass užíváním loga
Moravskoslezskéhokrajeproúčely av rozsahutéto smlouvy. Podmínkyužití loga jsou uvedeny
v Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který je dostupný na:
https://www.msk.cz/assets/krai/svmbolv/qrafldw manual.pdf.
Příjemce se zavazuje ktomu, žev průběhu realizace služby (aje—litak níže uvedeno, ijindy) bude
prokazatelnýmavhodnýmzpůsobem prezentovat Moravskoslezský kraj, a to v tomto rozsahu:

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

. informovat veřejnost o poskytnutí dotace na služby Moravskoslezským krajem na svých
webových stránkách, jsou-li tytostránkyzřízeny,

- ve výroční zprávě za rok 2022, je—li zpracovávána, uvést Moravskoslezský kraj jako
poskytovatele dotace a uvést logo Moravskosleske'ho kraje.

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

, v _, \ [ I IL ,
ZAVERECNA USTANOVENI

Poskytovatel si vyhrazujeprávovypověděttuto smlouvu svýpovědnídobou 15dnů od doručení
výpovědi příjemci v případě, že příjemceporuší rozpočtovou kázeňaposkytovatel mápodle této
smlouvyještěpovinnostposkytnoutmudalší finanční plnění.
Poskytovatel neníoprávněn tuto smlouvuvypovědět:
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a) poruší-li příjemoe rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedeným včl. V odst. 2
této smlouvy, nepřesáhne—li výše neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních
prostředků 50 % peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně, nebo

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

3. 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.

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

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu dojde
druhé smluvnístraně, pokud z odst. 6 tohoto článku nevyplývá něcojiného.

6. Má-li být tato smlouva povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některým smluv, uveřejňovánítěchto 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 uveřejnění v registru smluv.

7. V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, bere příjemce
na vědomí a výslovně souhlasís tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna
po anonymizad provedené vsouladu s platnými právními předpisy.

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

9. 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 oochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových
stránkách Moravskosleského kraje www.msk.cz.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé asvobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně aže se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Doložka platnosti právníhojednánídle š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajíd1 (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. 9/926 ze dne 15. 9. 2022.

9- 2022VOstravě dne „]..7...].n.' 2022 v Ošthe

hojnna. .a kraje
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Seznam podpořených služeb

Kód dotačního titulu: PSDP 2/22

Příjemce:.Renarkon, o. p. 5,
IČO: 25380443

1. 2. 3.

Ráž-22333133; Období, na ktere bude dotace poskytnuta Poskytnuté dotace v Kč

Od: Do:

1987447 1.1.2022 31.12.2022 300 000

3734845 1.1.2022 31.12.2022 300 000
Celkem 600 000
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