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ČÍSLO SMLOUVY U30UATKU) -i-! 

se sídlem: 
zastoupen: 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
Jlřfm Navrátilem 

náměstkem hejtmana kraje 

IC: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 276142296/0300 

(dále jen „poskytovatel") 

se sídlem: Máchova 1134, 739 61 Třinec - Lyžbice 
zastoupen: Mgr. Alenou Kostkovou, ředitelkou 
IČ: 75055473 
DIČ: CZ75055473 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 35-6354230257/0100 

(dále jen „příjemce") 

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a 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., 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 finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu 
„Podpora služeb sociální prevence" (dále jen „Program"), o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje 
svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22, 9. 2016, a v Metodice pro projekt „Podpora služeb 
sociální prevence 2" (dáie jen „Metodika"), uveřejněné na webových stránkách Moravskoslezského 
kraje, 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č, 250/2000 Sb. V případe 
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. 
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1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných 
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souiadu s jejím 
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 
Kč 7,545.000,- (slovy sedmmiíionfipětsetčtyncetpěttisic korun českých), účelově určenou 
k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb (dále jen „služby"): 

a) služba azylové domy s názvem Azylový dům pro matky (startovací - tréninkový byt), 
registrační číslo 5496529, výše poskytnuté dotace 4.749.000,- Kč, 

b) služba domy na půl cesty s názvem Dům na půl cesty (startovací - tréninkový byt), registrační 
číslo 5987670, výše poskytnuté dotace 2.796.000,- Kč. 

2. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace služeb poskytovaných příjemcem za podmínek 
stanovených v této smlouvě a Metodice. 

3. Příjemce je povinen v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 naplnit následující indikátory: 

a) poskytnout sociální práci v rámci poskytování sociální služby azylové domy s názvem Azylový 
dům pro matky (startovací - tréninkový byt), registrační číslo 5496529, minimálně 
47 podpořeným účastníkům projektu dle čí. I Metodiky, 

b) poskytnout sociální prácí v rámci poskytování sociální služby domy na půl cesty s názvem Dům 
na půl cesty (startovací - tréninkový byt), registrační číslo 5987670, minimálně 
11 podpořeným účastníkům projektu dle ČL I Metodiky, 

4. Příjemce je povinen vykázat tyto indikátory dle článku II Metodiky. 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na služby převodem na účet zřizovatele 
příjemce, kterým je město Třinec, konkrétně na jeho účet vedený u České národní banky, Praha, 
č. ú. 94-4128781/0710, postupem dle článku III Metodiky. 

2. Příjemce se zavazuje pří použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, Programem, Metodikou a právními 

předpisy, 
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle či. IV této smlouvy a pouze 

k úhradě uznatelných nákladů vymezených v Metodice, 
c) v případě, ře poskytování služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude 

vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, do 10 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) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději 
však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit Rozhodným 
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich 
odepsání z účtu příjemce, 

d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt. 

3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta: 
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a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Programem, Metodikou a právními 
předpisy, 

b) poskytovat služby vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit 
účelové určení díe či. IV této smlouvy, 

c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy poskytovat sociální služby v období od 1. i . 203.7 
do 3 1 . 12.2019, 

d) vést oddělenou účetní evidenci jednotlivých poskytovaných služeb, a to v členění na náklady 
financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí 
být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci 
uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad, 

e) označit originály účetních dokladů vztahujících se k sociální službě dle článku l i l Metodiky, 
f) na požádání umožnit poskytovateli a dalším subjektům uvedeným v či. VI Metodiky nahlédnutí 

do všech účetních dokladu týkajících se služeb a předložit informace týkající se ekonomické 
i obsahové stránky poskytování služeb, 

g) předložit poskytovateli Prěběmý přehled o čerpání poskytli yfých finančních 
prostředku dle či. I I I Metodiky, 

h) předložit poskytovateli do jednoho měsíce od ukončení poskytování služby v rámci Projektu, 
nejpozději však do 3 1 . X, 2020 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčte¥áns 
poskytnuté dotace die čf, 01 Metodiky, 

i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace die písm, h) tohoto odstavce 
smlouvy na předepsaných formulářích, úplné a bezchybné, včetně čestného prohlášení osoby 
oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, 

j) řádně uschovat originály všech účetních a jiných dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci 
dle či. VII Metodiky, 

k) v případě svého zániku bez právního nástupce předat doklady dle písmene j) tohoto odstavce 
smiouvy poskytovateli do 1 měsíce od ukončení poskytování sociálních služeb, 

I) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné 
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace díe či. Ví 
Metodiky, 

m) při peněžních operacích dle této smiouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele 
uvedený v či. I této smlouvy prostřednictvím účtu zřizovatele a při těchto peněžních operacích 
vždy uvádět variabilní symbol 6328110279 a specifický symbol (uvede se číslo registrace 
služby), 

n) po dobu 5 let od data pořízení nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy, 

o) neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách 
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, poskytováním služby či identifikačními údaji 
příjemce die čf. I I I Metodiky. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek, 

p) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v ČI. V Metodiky, 
q) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní 

přeměně nebo zrušení a o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 

r) vykazovat monitorovací Indikátory stanovené v či. I I Metodiky. 

Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), i), k), m), o), p), q) a r) a či. VII odst. 3 
písm. b), c), d) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst 6 zákona 
č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem: 
a) Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g), h), výkazů dle odst 3 písm. r) a podkladů 

dle ČI. VII odst. 3 písm. b), c) po stanovené lhůtě: 
do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace na sociální službu, 

od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace na sociální službu, 



od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
b) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. i) a v či. VII odst 3 písm, d) 

5 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
c) Porušení podmínky stanovené v odst, 3 písm. m) 5 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
d) Porušení podmínky stanovené v odst, 3 písm. o) 2 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
e) Porušení podmínky stanovené v odst, 3 písm. q) 10 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
ř) Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. p) 

5 % poskytnuté dotace na sociální službu, 
g) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. k) 10 % poskytnuté dotace na sociální službu. 

Nenaplnění indikátorů, tedy počtu podpořených účastníků projektu nebo anonymních klientů 
uvedeného v článku IV odstavci 3 této smlouvy, se považuje za méně závažné porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a odvod za toto porušení rozpočtové kázně 
se stanoví následujícím procentem: 

Celková míra naplnění indikátoru 

100 % až 95 % 

méně než 95 % až 85 % 

méně než 85 % až 75 % 

méně než 75 % až 65 % 

méně než 65 % až 55 % 

méně než 55 % až 45 % 

méně než 45 % až 35 % 

méně než 35 % až 25 % 

méně než 25 % až 15 % 

Procento odvodu z výše finančních prostředků 
poskytnutých na sociální službu 

0 % 

15% 

3 0 % 

4 0 % 

5 0 % 

6 0 % 

7 0 % 

8 0 % 

9 0 % 

méně než 15 % ! 100 % 

1. „Uznatelným nákladem" je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období poskytování služby, t j , v období oá 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, 

b) byl příjemcem uhrazen v období realizace sociální služby s výjimkou nákladů, které mohou být 
v souladu s či. IV odst. 1 Metodiky uhrazeny I později. 

c) by! vynaložen v souladu s účelovým určením dle čf. IV této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy, Programem a Metodikou, 

d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
e) je uveden v nákladových rozpočtech služeb, které jsou přílohou č. 1 této smiouvy. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 



Příjemce byl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1604 ze áne 25, 9, 2015 pověřen 
poskytovatelem výkonem služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal 
závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených ve Smlouvě o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené dne 1. 12. 2015, ev. č. 03290/2015/SOC, 
(dále jen „Smlouva o závazku veřejné služby"). Službou v obecném hospodářském zájmu 
se rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby v rozsahu zařazeném 
do základní krajské sítě sociálních služeb, schválené radou kraje. 

Mechanismus posuzování vyrovnávací platby se řídí stanovenými podmínkami Programu. 
Pro roky 2017 - 2019 je příjemci stanovena maximální výše oprávněných provozních nákladů 
ve výši Kč 19.605.000,- (slovy devatenáctmílionůšestsetpěttisíc korun českých) z toho: 

a) služba azylové domy s názvem Azylový dům pro matky (startovací - tréninkový byt), 
registrační číslo 5496529, maximální výše oprávněných provozních nákladů 16.182.000,- Kč, 

b) služba domy na půl cesty s názvem Dům na půl cesty (startovací ~ tréninkový byt), 
registrační číslo 5987670, maximální výše oprávněných provozních nákladů 3.423.000,- Kč, 

Příjemce je povinen dodržet další podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta, 
a to: 

a) poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti ve smyslu článku 6 odstavce 1 Rozhodnutí 
č. 2012/21/EU ze strany poskytovatele dotace a Ministerstva práce a sociálních věcí, 

b) předložit poskytovateli podklady k průběžnému posouzení vyrovnávací platby díe či. I I I 

c) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2020 na předepsaných formulářích podklady 
k závěrečnému posouzení vyrovnávací platby die ČL III Metodiky. 

d) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích podklady k závěrečnému posouzení 
vyrovnávací platby dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy, úplné a bezchybné, včetně čestného 
prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti těchto 

e) v případě nadměrné vyrovnávací platby je příjemce povinen vrátit nadměrně vyplacenou 
částku na účet poskytovatele dotace do 30 kalendářních dnů ode dne předložení podkladů 
k závěrečnému posouzení vyrovnávací platby, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od 
termínu stanoveného pro předložení podkladů pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby. 
Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet 
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce. 

1. Povinná publicita je vymezena v či. V Metodiky. 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručení 
výpovědi příjemci v případě, že 

a) příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této smlouvy ještě povinnost 
poskytnout mu další finanční plnění, 

b) služby poskytované příjemcem dle této smlouvy přestanou být službami obecného 
hospodářského zájmu ve smyslu či VII této smiouvy. 

2. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět: 

a) poruší-li příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v či. V odst. 2 
této smlouvy, nepřesáhne-li výše neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředků 50 % peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně, nebo 
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b) poruší-li příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v či. V odst. 3
této smlouvy, jedná-lí se o méně závažné porušení podmínky, za něž je vči. Vodst, 4
stanoven odvod procentem z poskytnuté dotace.

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. Příjemce bere na vědomí, že Metodika stanovená poskytovatelem, jež je součástí Programu, může
být poskytovatelem vprůběhu poskytování služeb dle této smlouvy jednostranně změněna.
O této skutečnosti je poskytovatel povinen příjemce informovat a zveřejnit nové znění Metodiky
na svých webových stránkách minimálně 30 dnů před nabytím účinnosti změny Metodiky.
V případě, že příjemce nebude souhlasit se změnami Metodiky, může do 15 dnů od zveřejnění
nového znění Metodiky vypovědět tuto smlouvu svýpovědní dobou 15 dnů od doručení výpovědi
poskytovateli. Vpřípadě výpovědi smiouvy příjemcem díe tohoto odstavce, je příjemce povinen
finančně vypořádat dotací vůči poskytovateli dle této smlouvy, tj. zejména zaslat poskytovateli
závěrečné vyúčtování, vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet
poskytovatele.

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

6. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet sociální služby, který tvoří přílohu č, 1této
smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platností a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně.

8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo sohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu
vyrovnávací platby požadovat od příjemce další informace o poskytovaných službách. Příjemce
je povinen požadované informace poskytnout.

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

10. Doložka platností právního jednání dle § 23 zákona c 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017.

17.05,2017
dne.,......,.,.,..,. V A ..dne LIM

za Moravskoslezský kraj

Jiřj>říavrátII
základě pověření
hejtmana kraje

za příjemce
}r. Alena Kostková

ředitelka

C --'-'rutf sociáiní pomoci Frlnac,
oříapěvková organizace

yíQ 61 Třinec. Máchova 1134
iČO: 75055473
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace 

IC: 

Drah služtty: 

Registrační číslo služby; 

CanĚrum sodáirtí pomoci Třinec, 

75055473 

Asylový dům pro matky (startovací 

azylové domy 

:iální služby 

organizace 

3. 

5 040 100 
3 653 008 

3 400 000 

240 000 

0 

13 000 

1 3S7 S.00 

i 360 000 

0 

22 000 

5 ISO 

78 000 

0 
78 000 

76Q0Q 

700 000 

337 900 

14 400 

95Q0O 

0 

ISOQQ 

30 OOO 

3 000 

0 

0 

: íso soo 

0 

392 000 

404 SOO 

8 
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" . i . - . 
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3 SOO 000 

3 320 000 

180 000 
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0 
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Evropská unie 
Evropshý sotíáím fond 
Operační program Zaměstnanost Moravskoslezský „^w-^, 

kraj .v.,^.:,!, 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace 

IC; 

Druh služby: 

Registrační číslo síušby: 

Centrum sociální pomád Třinec, přispěvko' 

75055473 

Dům na gaůl cesty < startovací - tréninkový I 

domy na pňí cesty 

5087670 

ruii 

POÍ; 

Poli 

Dn. 

Dn. 

Poj 

Poj 

Poli 

Poj 

Poli 

Poj 

Pojí 

Poj 

Pol 

Dn, 

Dn. 

Oři 

Pok 

Poli 

i. ! 

r.f:,•:•: •: •••_. ..-• 1 . . • -, • 

!••.;• • ,-i- .-'v,!»-..-. ••('_ ;_•_ ••_!. •" 

:."- • •:." t • ! > ! • • . . 

: . • 1- • 

' . : ; ; ' . . . y . ! ' . • . . . - O - 1,1 ( 

-. - ' . .V 
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-•• . •: n i .•••'•i ••'•'• . 

- "*•.•..• '/'-íf -.• 

-. í • :-iv • • • r, 
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»-i-, /." 1- - : i . 11 - • - . • * . " • 

2. j 3. 

2 513 400 

l 93S 000 

t 794 000 

90 000 

35 000 

15 000 
1 -' 578 400 

576 090 

0 

0 

2 400 

40 000 

0 

40 000 

:ii 41000 

:SA 285 000 

144300 

S0QQ 

40 000 

0 

4 SOO 

15 000 

3 000 

0 

0 

73 800 

0 

195 000 

382 000 

0 

382 000 

f - _zA~j-rz. 
'. Fzs • • • • - SK 

." " v 

. J f _/-. .000 
1 •• 75 000 
- "99 000 

í 794 000 

75 000 

30 000 

0 

575 008 

576 000 

0 
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0 

3SO00 

0 

35 000 

33 000 

275 000 
82 8(10 

6 000 

30 000 

0 

0 

10 000 
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0 

36 000 

0 

(3 
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0 

Q 

2 376 000 

1800000 

1635 000 

75 000 

30 000 

0 

576 000 

576 000 

0 

0 

Ď 

35 000 

0 

35 000 

33 000 

275 000 

77 000 

1000 

30 000 

0 

0 

10 000 

0 

0 

0 

36 000 

0 

0 

0 

0 
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost kraj

H&zm organizace: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková
75055473

3.

• .:'-i".ci "

•o . .- i
" "JV

I -i •/•

Azylový dům pro matky (startovací - tréninkový byt)

D8m m pfi! cesty (startovací - tréninkový byt)

5496529

5987670

16 1.82 000

3 423 000

19 SOS OOO

7 028 000

3 600 700

10 628 700

4 749 000

2 796 000

7 545 000

Jméno a pod razítko

Centrum sociální pomoci Třinec,
příspěvková organizace

739 61 Tfinyc, Máchova 1134
IČO: 75055473

tel: 558 332 167 -1-
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