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SMLOUVA C. OSV/1 7 t21848
o poskytnutí dotace v ľámci

dotačního řízení na podpoľu sociálních věcĺ (Progľam 2 a 3)
uzavřená podle $10a zákona č.25ol2ooo Sb. o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve znění
pozdějŠích předpisů, podle části páté ($S 159 - 170) zákonai,' 50012004 Sb., správnĺ řád, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Programem podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji

Smluvní strany

Poskytovatet: Pardubický kraj'
Komenského náměstĺ 125, 53211 Pardubice

tel/fax: 466 026 113,466 611 220
lC: 70892822
DlČ: Cz70892B22
bankovnĺspojení: Komerční banka, a. s' Praha
číslo Účtu: 43-387009027710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netotickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: FoKUs Vysočina, z. ú.
adresa: 5. května 356, 5B0 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 725893478
lČ 15060306
DlČ: cZ'15060306
bankovníspojení: Komerčníbankaa's.
číslo Účtu: 18631521ĺ0100
zastoupený: Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

článek l.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy, vsouladu se zákonem ć. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č.

25ol20oo Sb'' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějŠích
předpisů, je Účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na realizaci projektu Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko, a to pouze k Účelu
poskytování sluŽeb, navazujících na sociálnísluŽby poskytované podle zákona č' 108/2006 Sb.'
o sociálních s|uŽbách, ve znění pozdějších předpisů, nebo prorodinných aktivit na Území
Pardubického kraje V roce 2017, zpťlsob stanovení výše dotace a úprava otázek souvisejícĺch'

2) Realizací projektu bude naplněn závazek veřejné sluŽby, který na sebe příjemce převzal
vsouladu s,,rozhodnutím Komise ze dne 20' prosince 2011 o pouŽití článku 106 odst' 2

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním slllŽeb obecného
hospodářského zájmu 2012t21tE|J" a dle podmínek této smlouvy. Veřejnou sluŽbou se dle této

smlouvy rozumí poskytovánísluŽby v rozsahu a místě uvedeném v této smlouvě.

3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na zajištění činností týkajících se závazku
realizovat projekt dle předloŽené Žádosti. Dotace bude Účelově poskytnuta zrozpočtových
prostředků Pardubického kraje příjemci na provozní a osobní náklady související s realizací
projektu podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na základě předloŽené Žádosti o realizaci
projektu. Výše dotace je určena podle článku ll. a podle přílohy č' 1 této smlouvy.

4) Příjemce se zavazuje, Že bude na Území Pardubického kraje realizovat projekt Dobrovolnické' 
ceńtrum v regionu Hlinsko dle předloŽené Žádosti. Uvedený projekt bude realizován na adrese
Karla Lidickďho 1213,539 01 Hlinsko a v přijímacích organizacích. Projekt bude realizovaný
v následujícím rozsahu'. zachovat minimálně B0 % úvazku koordinátora použitého pro
výpočet, tj. 0,72 Úvazku, spolupracovat s minimálně 80 %o počtu dobrovolníkťl použitého
pro výpoeet, tj. 53 dobrovolníky. Jedná se o závazné kvantitativnĺ ukazatele'
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Glánek ll.
Výše poskytované dotace

1) VýŠe poskytnuté dotace se stanoví jako rozdĺl mezi náklady, které příjemci prokazatelně
' vźniknou vsouvislosti s reatizací projektu podle článku l. odst' 4 této smlouvy a které jsou

prokazatelně uznatelné v rámci dotačnĺho programu poskytovatele, a výnosy vzniklými

v souvislosti s realizací projektu (zejména přUmy od uŽivatelů či dotace z jiných zdrojů),

maximálně však ve výŠi posŔytnuté zálohy dle článku ll. odst. 5 této smlouvy'

2) Dotace se poskytuje'ma*' ve výši 112 ooo Kč, slovy jedno sto dvanáct tisíc korun českých.
Postup stańoveńĺuyše dotace je uveden v příloze č 1, kteĺá je nedĺlnou součástĺtéto smlouvy.

3) Poskýtnutĺ dotace ńa realizaci-závazku veřejne :!lz9l v Programu 2 a 3 )e vázéno na finanční
' 

spoluÚčast příjemce z jiných zdrojů (dotace MPSV CR, dotace obcí, vlastnĺ příjmy' sponzoring

uio.; u" vysi ńĺnimalno sb % celkových uznatelných nákladů. Výše dotace na realizaci závazku

verá1ne sluzoy v Programu 2 a 3 1e konečná. PřevýŠí - li reálné celkové výnosy reálné celkové

naklädy pro1e'rtu, ;e firĺ;emce povinen vrátit tu část dotace, která tvoři zisk sluŽby, a to v poměru

ole 1eońótlivycn zórojt Íinancování v o/o na Účet uvedený v této smlouvě do 25' 1. 2018'
4) prĺślusne närl"oy á vynosy musí být vyúčtovány, .uhrazeny a promítnuty v ÚÖetnictví nebo

v daňové evidenci příjemce_a doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného
poskytovatelem. Rocńízr]čtování dotace musí obsahovat náklady a výnosy na realizaci projektu

a souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, Že úhrada

stejného nákladu nenĺ hrazena několikrát z více zdrojů'
5) Doíace bude poskytnuta příjemci zálohově a poukázána.převodem na bankovnĺ účet přĺjemce

do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami'
6) Poskytovatel je oprávněn při financní kontrole dle článku lV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
' příjemci zdůŕodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s realizací projektu dle článku l.

oost. ł této smlouvy a je rovněż oprávněn předloŽené náklady a výnosy neuznat. Podrobný
přehled neuznatelných nákladů je uveden v příloze Programu podpory sociálních sluŽeb

v Pardubickém kraji'

článek lll.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje''
a) pouŽít dotaci co ňejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v

čí.'l smlouvy, v souládu s podminkami příslušného dotačního programu a v souladu s Programem

podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji,

b) pri ĺń"n.ování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o

zadáv ání veřej ných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
o; iaretoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím

pĺsemném souhlasu poskytovatele,
ä) neprevest majetek, xtery nuoe pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu

nä;ineno majitelé, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na

zal<laae písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace;

převod ńajetku pořízeného źdotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele'

i; nepostyiovat iuto dotacijiným fyziókým či právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu nákladů

śpojánýcń s realizací akce, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné Účely,

g) ŕ rainci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání, vhodným a viditelným způsobem

prezentovat Pard u bický kraj,
h) p ředat poskytovate l i d oku me nt aci z r ealizace projektu,

i)'oznámii neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a

źmeny ve strüktuře příjómcevčetně přeměny do'10 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,

i; pred předloŽeníń vyúčtování označit óriginály účetnĺch dokladů viditelným a nesmazatelným

źpůsonem, oznaÖení musĺ obsahovat text ,,financováno zrozpoltových prostředků Pardubického

kraje, číslo smlouvy... .,

r; |reonzit poskyiovateti (odboru sociálních věcí) vyúčtování realizovaného projektu nebo akce

nejpozději do 25. 1.2018,
l) óznámit změny v souvislosti se změnou místa poskytování projektu nejpozději do 31. 10.2017,
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m) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyúčtovánĺ
poskytovateli (odboru sociálních věcí) na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede
číslo této smlouvy.
Daň z přidané hodnoty nesmĺ být hrazena z dotace v té výši' v jaké si přĺjemce dotace uplatní odpočet
daněz přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty' V případě, Že dodatečně
uplatnĺ odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Clánek IV.
Kontrola, sankce

1) V přĺpadě zrušení projektu nebo zániku přĺjemce s likvidací:
a) je přĺjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace ve výŠi odpovídajĺcí měsíčnĺmu podílu
z celé dotace a počtu měsíců nerealizované činnosti ve lhůtě 30 dnů od ukončenĺ Čĺnnosti,
b) poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽitĺ majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem jevázáno na pĺsemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona i,' 320ĺ2001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a úče|nost čerpání dotace vč. plněnĺ
podmĺnek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje
veškeré originály Účetních dokladů souvisejÍcí s čerpánĺm dotace. Kontrolním orgánem kraje je
přĺslušný odvětvový odbor Krajského úřadu Pardubického kraje nebo další osoby určené
pověřením.

3) Přĺjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje
na základě kontrol zaměřených na Čerpání poskytnuté dotace, a to v termínu, rozsahu a kvalitě
dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolnĺm orgánem. Přĺjemce dotace je povinen písemně
informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě v daném
termínu.

4) PoruŠí-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně
doručena příjemci. Výpovědní doba činĺ 1 měsíc a počíná běŽet dnem následujĺcím po dni, kdy
mu byla prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů
povinen vrátit poskytovateli veŠkeré finanční pľostředky, které byly vyÚčtovány V rozporu s touto
smlouvou a Programem podpory sociálních sluŽeb v Pardubickém kraji, pouŽity V rozporu
s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúČtovány vůbec.

5) Každé neoprávněné pouŽitÍ nebo zadrżení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovenĺ $ 22 odst' 2 zákona i,. 25012000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušení rozpočtové kázné můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutĺ peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v
případě, Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjištěnÍ porušenĺ některého ustanovení této smlouvy zahĄí řízení o
odvodu poskytnutých finanČních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona ć' 25012000 Sb., o Územních rozpočtech, ve
znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu
s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

B) Při porušení více povinností se částky jednotlĺvých odvodů sčítajĺ, nejvýše však do výše
peněŽních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázné'

9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši í promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních
prostředků na Účet poskytovatele' V případě porušení rozpoČtové kázně podle $ 22 odst' 2 písm.

b) zákona č,. 25ol2ooo Sb', o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na

základě platebního výměru uhradit' Penále niŽší neŽ 1 000,- Kč se neuloŽí.
10) Sankění ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů projektu. PoskytovateI je

opľávněn poŽadovat vľácení poměrné části dotace, pokud příjemce nedodrŽí kvantitativní

ukazatele projektu uvedené vtéto smlouvě alespoň zB0 %' Výše této poměrné části dotace je

stanovena na základě níŽe uvedené tabulky v závislosti na míře naplněnosti rozpočtu uvedeného
v Žádosti o dotaci.
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Mírou naplněnĺ rozpočtu se rozumí součet všech finančních prostředků' tj' dotacÍ ze státního

rozpočtu, dotacÍ z rozpočtů územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů

"tJlu 
pol.ounání s celŔovými náklady uvedenýmiv Žádosti o dotaci'

lvlirou'naplněnĺ kvantitáiiínicn ukaźatelů se rozumí celkový počet uŽivatelů, intervencÍ, setkánĺ,

ó'óuo'ńĺ'doby apod. za talenoarní rok, který organizace uvede v závěreÖném vypořádání dotace

v |orwnanĺśĺoa1i uu"o"ńv*ivżadosii o oótacĹ přĺp. ve sm.louvě. (Nevztahuje se na mimořádné

uoálosti způsobeńé pii'óohĺ'i katastrofami, zásahem vyšší moci, trestnou činnostĺ a dalšími

objektivn ĺmi událostmi obdobného charakteru)'
ńŕíiäń." je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů o-de dne dorucenĺ výzvy zodboru

soóiálnĺch_uěcí na úcet Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

Míra naplnění rozpočtu hovŽádostiodotaciuvedené
< 20 o/o>30 o/o >20 o/o>40 o/o>50 %>60 %>80 % >70 o/o

správně spravnesprávněsprávně správněsprávněsprávně>80 o/o správně
správněsprávně spravnesprávněsprávněsprávně správně10%>70 o/o

správně správněsprávně spravnesprávněsprávně20 o/o 15 o/o>60 %
správně správněsprávněsprávně20% správně25 o/o30 o/o>50 %

správněsprávně správněsprávně35%50%40% 45%>40 o/o

80% 90%B0%50%70% 70 o/o65%>30 % 60 o/o

95%90% s5%90%85 o/o85 o/oB0% 85%>20 o/o

100 % 100 o/o100100 o/o
100 % 100 %100 %<20 % 100 %

Míra

napln

ění

kvanti

t.

údajů

11) Poskytovatelje oprávněn poŽadovat Vráceníčástidotace při nedodrŽení následujících ustanovení

smlouvy:
. Poŕušení povinnosti, uvedené v článku lll. písm. k) smlouvy, (předloŽenívyÚčtovánív době od

26.1.2o1B do 30. 1' 2018) - 5 % poskytnuté částky,
. PoruŠení povinnosti, uvedené v článku lll. pÍsm. g) smlouvy, (nedodrŽení propagace a

prezentace Pardubického kraje)- 5 % poskytnuté částky,
. 'Porušení 

povinnosti, uveden-é v článku lll. pĺsm. j) smlouvy (neoznačení originálů účetních

dokladů viditelným' a nesmazatelným způsobem textem ,,financováno z rozpoctových

prostředků paroubickéno kraje, číslo smlouvy") - 20 % poskytnuté částky.

článek V.
Závěrećná ustanovenĺ

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje' Že.byl před podpisem této smlouvy řádně a
' poárobně'seznámen s poómĺnkami čerpání finančních pĺostředků dle této smlouvy, bere na

vědomí všechny stánovené podmínky' vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se

k jejich plnění, śte;ne jako k plnění závazkťl vyplývajících m9.z této smlouvy.

2) o'ne sńluvnĺ straŕiŕ śe zaväzujĺ, že při plnění-podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání

finančních prostřed'ků, budou póstupovat v souladu s pravidly týkajícími seveřejné podpory.

3) fato smlouva nabývá platnosťi a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami'

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31' 12' 2017 '

5i Sńluvnĺ strany 1sou povinny jednat způsobem, který neohrożuje zĄmy smluvních stran' a jsou

povinny zdrŻe\śe 1ároroliv'čínnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztíŽit plnění předmětu této

smlouvy.
6) Jakékoĺiv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody

obou smluvních stran.
7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu a każdá ze

smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení'
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8) Smluvní strany se dohodly, że poskytovatel bezodkladně po uzavření-smlouvy odešle Smlouvu
k řádnému uvěře.;nění do rägistru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. o uveřejnění smlouvy
poskytovatel přĺjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9) Sňluvní strany prohlašují, że Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemstvĺ (s 504

z. č.8912012 Sb.' obČanský zákoník).
10) Přĺjemce souhlasíse zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmenÍ

a podpis statutárnĺho orgánu), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č'
34i,ol2o15 Sb.' o zvláštnĺch podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým k1a,lem' se sídlem Pardubice, Komenského
náměstí 125, PSČ fi2 11, lC: 708 92 822' Souhlas uděluje příjemce na dobu neurčitou. osobní
Údaje poskytuje dobrovolně.

11) Právníjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 25. 4.2017 a
schváleno usnesením ć' Zl76117.

1 g. 05, 20t7 &ĺł.%on" ?"-{?1ł
V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického k

Mgr' Anna Šimonová
ředitelka

FoKUs Vysoěina, z.Li. o
5. Května 356' 5B0 0-1 HavlÍčkův Brorj

lC0:'ĺ 506030ô' 0lC: GZ'l5060306
tel.: 569 421 B45, www.Íokusqĺocina.cz

5

Příloha: Postup stanovení výše dotace



Přĺlona č.1: Postup stanovení výše dotace - FOKUS Vysočina, z. ú

Dotace je stanovena dle následujícího výpočtu

Dobrovolnická centra (stejně icanisterapie)-částka 80 000 Kč na plný úvazek koordinátora, částka

600 Kč na každého dlouhodobého dobrovolníka

Vstupníúdaje:
o,9 úvazků koordĺnátora, 66 dobrovolníků

o,9 x 80 ooo Kč + 66 x 600 Kč = 72 ooo Kč + 39 600 Kč = ].]"]. 600, zaokrouhleno na 112 000 Kč


