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,wdenčni číslo smlouvy Poskytovatele S-6236/SOC/2018i ŕ"] !, ,'...,. ,S,

'"""···.~_Ž>"" Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018

pro poskytováni dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze StředoČeského Humanitárního fondu

v rámci Tematického zadání Sociální oblast
Oblast podpory Půdpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni

poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorůjn - určená
na základní Činnosti sociální služby

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/1 I., 150 21 Praha 5

zastoul)et]: Mgr. Anetou Heřmanovou, DiS., radní pro oblast sociálních věci
C 70891095 DIČ. CZ70891095

bankovní spojení: č. ú.:

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Příbram

se sídlem: ŽeZická 193, 261 01 Příbram VII

zastoupeu: Maří Buriancvou, předsedkyní
lČ: 61903086 DjČ: CZ61903086

bankovní spojení: 4 Č. ú.:

(dále jen ,,H'jmce")

uzavírají podle § 10a a následujících zákäma Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jeri ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu:

Článek l
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

"i, Snduvni strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z. č. 250/2000 Sb. a zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kcmtrole ve veřejné správě a o žíněně některých zákonů (úkon o finaRčnj

kontrole), ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 320/2001 Sb.'").

- i -
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2, [.)()m¢e |}()skyt()vatlá dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou
limnáti podi)()rou,

3. Prč,' p¢)t'ř¢l)y lél'o smlouvy se rozumí:
a) (k)glcj peněžní prostředky poskytnuté z roppočtu Středočeského kaje fýzické nebo právnické osobě

tlá s1anovený účel,
b) !ingj1čllí{n vYpořádánínl dotace přehled o Čerpání a použiti poskytnutých peněžních prostředků

(dálc .jen ,Nyúčtování Akce/ProjekM') a vráceni nepoužitých peněZnich prostředků do rozpočtu

Středočeského kraje,
C") porLÉšctlinl rozpočtové kámě každé neoprávněné použití nebo zadrženi peněžMch prostředků

poskytnutých jako dotace z rozpoČtu Středočeského kraje,
d) neoprávněným použitím peučZních prostředků je jejich pouŽiti, kteiým byla porušena povinnost

stanovená právníni předpisem, přímo použiteluým předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní
slnlouvou. Za neQprám&lC peužití penéžÁúch ptostředků se považuje táké:

· porušení povimosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytuuty,
stanovené právním předpisenL přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní
smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštnih(j právního předpis[l ke
kterému došlo po připsáni peněžních prostředků na účet Příjemce,

" porušeni povinnosti stanovené v předchozím odstavci, ke kterému došlo před pňpsánim
peněžních prostředků na účet Přjjemce a které ke drú připsání trvá; den připsáni peněžních
prostředků na účet Příjemce se považuje za den poruŠení rozpočtové kázně,

· neprokáže-li Příjemce peněžních prostředkä jak byly tyto prostředky použity,

e) zaďrženíin peněžních průstředkii je poruŠeni povinnosti vráceni poskytnutých prostředků ve
stanovenéni tenninu; dnem poruŠení rozpoČtové kázně je v tomto případě den následující po (hli,

v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.,
f) ukončením Akce/Rrojektu

· u nestavební Akce/nestavebniho Projektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky

realizace Akcť/Projektu které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem
a dodavatelem realizace Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného
plnění na posledním úhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada
Středočeského kaje nebo případné Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,

· u stavební Akce/stavebního Prqjektu bez stavebního povoleni datum převzetí díla realizace
Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem
realizace Akce/Projektú, nebo, není-h takovýto protokol, pák datum zdanitelného plněni na

posledním uhrazeném daňovém dokiad4 nepovoh'ji Poskytovatel (El. Rada Středočeského kíaje
nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jimk,

0 u stavební Akce/stavebnjho Projektu se stavebníni povolenim zís.káuí kolaudačního souhlasu
podle § 122 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdčjšich předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), popř. povolerú předčasného užíváni

" 2
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stavebního zákona nebo případně, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zakona, na .
i '",. ' základě omámení záměru o užívání dokonČené stavby stavebnímu úřadu podle § 120 odst. 1
'i stavebního zákona po ověřeni stavebním úřadetn splněni podmínek podle § 119 odst. 2

stavebního zákona nebo pokud do 30 dnů od oznámení záměru o užívání dokončené stavby
stavební úřad roZhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže, nepovolí-
ii Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje)

jinak,
· u Akcí/projektů, u nichž byla dotace poskytnuta na činnost Při,jemce v konkrétním Časovém

období (tí. v kalendářním roce 2018), datum posledního dne tohoto období (tj. 31. 12. 2018),
nestanoví-li se v této smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,
· datum uskutečnění Akce/Projektu, byla-li dotace poskytnllta na provedení konkrétní činnosti

Příjemce, nepovoli-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo Éjřipadně Zastupitelstvo

Středočeského kraje) jinak.

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace. Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu
StředoČeského kraje podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze

- Středočeského Humanitárního fondu (dále jen ,,Program 2018") v rámci Tematického zadání Sociální
oblast, Oblast podpory Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných

zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům - určená na základní Činnosti sociální
služby na zajištění realizace Akce/Projektu Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace

Příbram, evidenČní číslo Akee/Projektu HUF/SOC/033932/2018 (dále jen »Akce/Projekt").
2. Specifikace Akce/Projektu: Poskytování registrovaných sociálních služeb osobám se zdravotním

postižením a seniorům - odborné sociální poradenství, identifikátor služby: 5595772.
3. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu dle žádosti Činí 310 500 KČ.
4. Příjemci bude na základč této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace z rozpočtu Středočeského

kraje v maximální výši 189 510 KČ, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečných uznateľných

finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.
5. Dotace k poskytována Příjemci i na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, a to v těchto případech:
a) není-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 235/2004 Sb."),
b) je-li Příjeince registrovanýín plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti

s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodľ]oty dle z. 235/2004 Sb.,

- 3-
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'- -J -"" c-) je-li Příjemce registroval1ým plátcem daně z přidané bodnoty, kterému vznikl v souvislosti

3"g s realizací Akce/f4ojektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty;
! v tcmto případě je příjanci poskytována dotace i na finanČní náklady Akce/Projektu spočívající

l
'§í v Uhrazené dané z přidané hodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané

hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.
6. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce/ProjeknL spočívající v uhrazené dani

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akcdprojcktu, je-li Pň'jemce registrovaným plátcem danč

z přidané hodnoty, kterému vzdkl v souvislosti s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet daně
z píidanC hodnoty ve výši uhrazaié daně z přidané hodnotyďle z. č. 235/2004 Sb.

7. Minimálni finanční spoluúČast Příjemce činí JO % z celkových skutečných uznatelných finančních
nákladů na realizaci Akce/Projektu.

8. Do celkových skutečných uznatehtých finančních nákladů na realizaci AkcdProjeknl se nezqpočítává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Pňjemce při realizace AkcdProjekhL u niž inu vznikl
nárok na odpočet daně z přidané hoátoty die z. č. 235/2004 Sb.

9. Pokud celkové skutečné uzííatelnC fmančni náklady AkcdProjektu překročí celkové předpokládané
finanční náklady na realizaci Akce/Projéktu, Uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních
finančních zdrojů.

10. Pokud budou celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu nůši než celkové

předpokládané ňnančtú náklady na realizací Akce/Projektu, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli
C

tákovC poskytnuté penčžni prostředky z dotace Poskytovatele, které převýší 90 % celkových skutečných
Š
' uznatelných ňnančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.

11. Pokud Příjemce zahájil reálizaci Akce/Projektu. ještě před podpisem této smlouvy, mohou být
k vyúčtováni Akce/Projektu zpětně použity účetní (daňové) do'klady (faktuiy apod.), které byly
Příjemcem uhrazeny v souvislosti s realizací Akce/Projektu po l l. 2018.

12. Příjemce nemůže v ,případě úspory peněžních prostředků vzešlé z výbčrového řízení nebo v průběhu
realizace Akce/Projektu požádat o rozšířeni úČelu dotace nebo o jiný účel dotace než na jaký mu byla
dotace poskytnuta, tzrt. účel uvedený v odstavci l a 2 tohoto Článku.

13. Z dotace nelze hradit pohoštěni Akce/Projektu s výjinikou akcí konaných pro děti a miádeZ.

Článek 3
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

i, Posky"tovate1 se zavazuje poskytnout pňjemci dotaci z ľo@očtu Středočeského kraje v sodadu
s článkem 2. této smlouvy, ato za podinínek uvedených v této smlouvě, v Programu 2018
a V Z. Č. 250/2000 Sb.

2. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený
účet Příjemce, a to jednorázově do 60 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.

" 4 "
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V případě, že je 'Příjemcem dotace přispěvk.ová organizace, jejímž zřizwatelem je obec, bude
postupováno podle § 28 odst. 15 zákona Č, 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roápoČtů,
ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce se zavazuje:
a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikaci Akce/Projektu

popsanou v Článku 2 odstavci 2 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Akee/Projekhl a to hospodárně.
V případě nedodržeM této povinnosti Příjemcan odpovídá odvod za porušení ŕo@očtovC káznČ
výši neoprávněně použitých peněžních prostředka tj. výši použitých peněžních prostředků
ncsouvisejiách se sjednaným účelem a specifikaci Akce/Projektu ncbo výši peněžních prostředků
použitých nehospodámč. Toto ustmoveuí platí i v případě, že Příjemce neprokáže, jak byly
poskytnuté penčžní prostředky použity

b) UkonČit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 31. 12. 2018 nepovojí-li Poskytovatel (ti. Rada
Středočeského kraje nebo pňpadně Zastupitelstvo Středočeského kraje) júíak.
V případč nedodržení této povinnosti Příjeincem odpovídá odvod za toto porušeni rozpočtové
kázně výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení
s ukončením Akce/Projektu.

c) Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovduje,
· na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu,
· při všech fonnách propagace A'kce/Projekm
· v průběhu realizace Akce/Projektu
· po skončení realizace Akce/projekm
Ze: ,,tato Akce l tento projekt býVa realizován/a. s finančním přispěním Středočeského kraje".
V přlpadč Akcí/Projeků u ktaých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené oztiačení unústěno
na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončeni i"ealizace Akce/Projektu.
V případě nedodrženi uvedených povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto
porušení rozpočtové káznč výši 0,05 až l % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to
na základě roZhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení
výše odvodu k závažnosú porušeni a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Jednotlivá porušení
rozpočtové kámě a odvocfy za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají.

d) Vést v účettúctví nebo daňové evidenci řádné a odděleně sledováni přijatých a použitých peněžních
prostředků dotace s uvedením přidčleného účelového znaku: 100.
V případČ, že je dotace poSkytnuta Příjemci, který vede účetnictví, bude Příjemce Sledovat
v úČetnictví tuto dotaci odděleně.
V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušeni rypoäové
kázně Yýši 0,05 % až 2 % zcejkových poskytmtých peněžních prostředků, a to na základě
roZhodnuti Krajského úřadu Středočeského kaje, ve kterém přihlédne při stauoveni výše odvodu
k závaZn.osú porušení a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.

5
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V případě, že je dotace poskytnuta pň'jen]ci., který nevede účetnictví nebo daňovou evidenci, toto
ustanovení o vedeM oddČlenCho účetnictví neplatí

e) Do(hžel že majetek pořízený či uodnocellý s účastí dotace nestni být prodán, darován nebo
bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fýzickou osobu po dobu 5 let od data ukonČení
realizace Akce/Projektu. výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti příjemce
Rada Středočeského kraje.
Ustanovení tohoto písmena, se nevztahuje na pohoštění, je-li součásti Akce/Projektu, a na věcné
ceny pro účastuiky Akce/Projektu, jsou-li součástí Akce/Projektu.
V případě nedodržení uvedených povimiosti Příjemcem odpovídá odvod za porušeni řo@cčtovC
kázně výši I % až 100 % poslginutých peněžiúch prostředků, a to na základě rozhodnutí .Krajského
úřadu StředcčeskCho kraje, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu k závažnosti porušeni
a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.
Za převedeni majetku na jinou právnickou osobu se dle tohoto ustanoveni nepovažuje předáni
majetku obce k hospodaření příspěvkové organizaci, jejúnž je obec zřizovatekni, pokud byla
Příjemcem dotace obec a zůstane zachován sjednanY účel Akcei'Proje.ktu dle této smlouvy. O této

.
skutečnosti je obec jako Příjemce dotace povinna písemně informovat Poskytovatele, a to do
15 kalendářnkh dnů ode &íe předání majetku obce k hospodařeni příspěvkové organizaci, jejímž je
obec zřizovatelan. Obec .jako Příjemce zasílá uvedenou písemnou informaci na adresu Krajský
úřad Středočeského kraje - Odbor sociáhtkh včcí.

f) Provést výběr dodavatele veřejné zakáZky v sodadu s platným zákonem (j zadávání veřejných
zakázek. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakáZky dodržovat zásady trausparentnosti,
rovného zacházaii a zákazu diskňminace. Při výběrůvém řízeni musí Pňjemce uplatnit hodnotiá
kritCiium nabídkové ceny s váhou nlirůnlálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou
núnimáhiě 80 % u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku 2 tohoto ustanoveni
může .povolit Rada StředoČeského kraje na základě žádosti Příjemce, obsahující odůvodnění
přitnčřenosti stanovených hodnotících kitérii.
V případě nedodržaů uvedených povinn.ostí Pň'jemcein, odpovídá odvod za porušení FVpočtové
kázně výši 0,05 % až 100 % penčžnich prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci
na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakáZkou, při jejihů zadání došlo k porušení výše
uvedených povimzosti, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém
přihlédne při stanoveni výše odvodu k závaZnosti porušení a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.
Ustanoveni tohoto odstavce neplatí, jestliže příjemce dotace postµpuje podie § íl zákona Č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zákázek, ve znění pozdějších předpisů.

g) Zadávat veřejné zakáZky malého rozsahu za cenu mximáhiě ve výši ceny v místě a Čase obvyklé.
U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200.000 kč bez DPH, je
pÍĹjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na
sluZby a pěti dodavatdů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito yýjimkaini:
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· Příjemce neprovádí oskvení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti
dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plněni veřejné zakázky malého
rozsahu může prokazatelně 'poskytnout pouze jeden dodavatel,

· pokud plněni veřejné zakázky maúhu rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva
dodavatdC, osloví Příjenice pouze tyto dva dodavatele.

V případě nedodržeM uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za poiušeni j'o@očtovC
kázně výši 0,05 % až IDO % penčžríich prostředkji které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci
na úhradu výdajů spojených s veřejnou zákázkou, při jejímž zadáni došlo k porušení výše
uvedených povimostĹ kí to na základě roZhodnuti Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém
přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení úČelu dotace.
Ustanoveni tohoto odstavce neplatí, jestliže příjemce dotace postupuje podie § íl zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zákázek, ve mění pozdcjších. předpisů.

h) Dodržet, že zaměstnanci a blíZké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby
přij¢mcenl ovládané se nesmějí podilet na plněni veřejných zakázek zadávaných Příjemcem,
spočívajících v poSkytováni dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací
Akce/pľojektu které jsou hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Přijemce (ani
působit jako subdodavatel veřejných zakázek zadávaných Pňjemcem). výjiniku z tohoto
ustanoveui může udělit na základě písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje.
SouČasně je připuštěna možnost:
· provedeni stavebních prací, resp. prací souvisejících. tzv. svépomocí, a to bez nároku na odměnu

za takto provedené práce,
· při realizaci krátkódobých Akcí/projektů. zejména pak v oblasti humanitámí, zdravotnické,

kulturní nebo sportovní provedení takovéto Akce/Projektu rovněž ,,svépomocí", avšak v tomto
případč i s náhradou souvisejících mzdových. nákladů.

V případě nedodržení uvedených povinnosti Přijemcm, odpovídá odvod za porušení řo@očtové
kázně výši 0,05 % až lů0 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci
na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo kporušení výše
uvedených povinností, a to na základě roäodnuti Krajského úřadu StředoČeského kraje, ve kterém
přihlédne při sEattovenĹ výše odvodu k záväZnosti porušeni a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.
Ustaiíovení tohoto odstavce neplatí, jestliZe příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zákázek, ve mění pozdějších předpisů.

i) Zpracovat a předložit (dcwučit) Poskytovateli dokumentaci závěreČného vy"hodnocení
a vYúČtování Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor sociálních věcí, a to
do ,60mdn.ů, od ukončetíi Akce/Projektu nebo do ,6,(Ldn,ů, od uzavření této sínlouvy, a to v té lhůtě,
která z těchto dvou ľhůí Škmči pozdčji.

Dokµmentaci závěreČné vyhodnocení a vYúČt(?víini Akce/Proiektu předloZí Příjemce Poskytovateli
na zvíáštnich formu1áňch dle vzoru Poskytovatele a tato bude obsahovat:
a) název AkceiProjektu,
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b) evidenční číslo Akce/Projektu a evi.denČní číslo této sm]ouvy.
C) n.ázev Prograrpu, ze kterého byla dotace poskytnuta,
d) název Tematického zadáni, v rámci nčhož byla dotace poskytnuta,
e) Příjemce dotace (tj. jméno a příjmení fýzické osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní

fhma právnické osoby),
f) gú"učl)ou zprávu o realizaci Akce/Projektu se Zhodnocením této realizace včetně konstatováni, zda

byly nebo nebyly dodrženy předpokládané fnauční náklady na realizaci Akce/ProjekllL tennín '
Ukončeni Akce/Projektu a splněny veŠkeré závaZky Příjemce dle této smlouvy,

g) fotodokumentaci k realizaci Akce/PrQjektu (v digitáhií podobč na CD/DVD - fotografie do
vdikosti 2MB/fotografie, u stavebních akcí maximáhiě 8 fotografií),

h) kopii dokladu o ukončení realizace Akce/Projektu, v soUladu s článkem l, odst. 3, písm. g této
smlouvy, tj. protokol předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akci nebo
stavebních akcí bez stavebního povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolením pak
kolaudační souhlas nebo ohlášení záměru započít s užj'vániln stavby,

i) vyúčtovárú Akce/Projeku ve struktuře uvedené v následujícím odstavci tohoto článku.
j) přehled uhrazených "účetních (daňových) dojdadů (faktur atd.) včetně kopii všech dokladů

uvedených v tomto přebledu; u Akcí/Projektů na stavební činnost musí být daňové doklady
("faktury) do1.ožeay r(j@iseln provedených prací a dodávek dle položkového rozpočtu k příslušné
smlouvě uzavřené mezi Příjemcem a dodavatelan stavebních prací s vyznačenými sphiěným
hodnotami jednotlivých závazných parametrů dodávek nebo služeb k reálizaci Akce/Projektu
vČetně kopií dokladů o provedenítěchto plateb (Yýpi8y z účtu, apod.),

k.) přehled neuhrazených "účetních (daňuvých) dokladů (faktur atd.), které mají být ještě úhrazeny po
dni vyhotovení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu včetně kopií
všech dokladů uvedených v tomto přehledu a zároveň rozpisu provedených prací a dodávek
v případech uvedených v předcházejícíni odstavci s vyznačenými splněnými hodnotami
jedglot1ivých závazných parametzů, kopie dokladů o provedeni těchto dosud neprovedených plateb
je Příjemce povinen doložit Poskytovateli nejpozději do 60 dnů od data splatnosti účetních
(daňových) dokladů),

l) prohlášeni Pňjptnce. její fýzickou osobou, nebo prohlášeni statutárního zástupce Pň,jenice, je-li
právnickou osobou o tom, Ze veškeré údaje uvedené v dokumentaci závČreČného vyhodnoceni
a vyúČtování Akce/Projektu jsou úplné a pravdivé.

VYúČtování Akce/Projektu bude mSt tuto strukturu:
a) celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce,'Projcktu v Kč.
b) celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v kč,
C) celková maxiniájní výše dotace uvedená v Článku 2 této smlouvy v KČ,
d) výš¢ dotace vKČ, která byla připsána na účet Příjemce do dne vyhotovení vyúčtováni

Akce/Projektu,

- 8-
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e,) celková výše uznatelných finanČních nákladů na realizaci Akce/Projekta v KČ skutečně uhrazaiá
Příjemcem ke dni vyhotoveni vyúčtováni Akce/Projektu,

f) celková výše umatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v KČ,, která má být ještč
uhrazena Příjemcem po dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu

g) Částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v KČ, kterou je Příjemce povinen vrátit
PoSkytovateli, jestliže podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních
nákladů na realizaci Akce/Projektu je niŽší než 10 %, případně Pňjemce uvede, že nemá povinnost
vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu,

h) celková výše dotace v KČ, která inčla být Piijelnci skutečnč poskytnuta po úpravách vyplývajících
z Eohoto odstavce,

i) zbývající výše dotace v KČ, která má být ještě připsána na účet 'Příjemce po dni yyhotoveni
vyúčtování Akce/Projektu.

Do celkových skutečných umatehíých finančních nákladů na realizaci Akce/Projeklu se 11ezapočjtává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu u niž mu vznikl
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. Č. 235/2004 Sb.

6. Příjemce se dále zavazuje
a) Vrátit Poskytovateli do 60 dnů od ukončeni Akce/Projektu přisjušnou část skutečně poskytnuté

dotace Poskytovatelem, kterou je povin.en Při'jance vráti.t Podgtovatdi, jestliže je podíl Příjemce
m úhradě celkových skutečných matehých finančních nákladů na realizaci Akce/Pt"ojektu nižší.
než 10 %, a to tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uzuatelných
ňnančních nákladů na realizaci Akce/l?rojektu byl 10 %.
Pokud tak Příjemce neuČiní, odpovídá odvod. za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných
penČZnich prostředků.

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené penčžní prostředky od Poskytovatele na účet
Příjance, pokud se realizace Akce/Projektu neuskutečni, a to do deseti pracovních dnů ode dne,
kdy pňjemci musí být zřejmé, že se realizace Akxxň'rojektu neuskutečni. Zároveň je Příjemce
povinen neprodleně písemně informovat Poskytovatele o těchto skutečnostech, a to Odbor
sociálních věci Krajského úřadu Středočeského 'kaje.
Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušeni ŕo@očtové kázně výši zadržovaných
peněžních prostředků.

C) Umožnit při'slušnýní orgánůni Poskytovatele v souladu se z. é. 320/2001 Sb. provedeni průbčžné
a následné .koiWoly hospodařeni s peněžuími prostředky z poskytnuté dotace, jejwh pciužití k účelu,
který je v soUladu s touto smlouvou a předožit při kontrole vŠechny potřebné účeuú a jiné doklady.
Pokud tak Přijelnce neučiiú, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši U,05 % až 100 %
poskymutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažl1osti porušeni a jeho vlivu na
doážení účelu dotace.

- 9-
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d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat písemné Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Středočeského kraje o všech měnách údajů týkajících se Příjemce, které jsou
uvedeny na str. l této smlouvy.

e) Uchovávat vešket'é písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpo'y pode této smlouvy včetnč
vyúčtování Akce/Projektu se všemi pisenmýini doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno
prokázat oprávnčnost použiti peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti
let od ukončení realizace Akce/Projektu. Po tuEo uvedenou dobu je Příjemce táké povinen veškeré
písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpoiy podle této snůouvy vČetně vyúCtovám'
Akce/Projektu se vŠeini písenmými doklady, na písemné požádání předložit Poskytovateli
k mhiédnuti'.
V případě nedodrženi výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení
romočtové kázně výši 0,05 % % až 100 % z poskytnuých peněžních prostředkii a to na záidadé
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu
k závažnosú porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace, jestliže však Příjemce ve výše uvede!lé
době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úmyslně nebo z nedbalosú umožnil jinému
zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřcjné podpo'y
podle této snúouvy včetně yyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, nebo jestliže
Příjemce nepředloží Poskytovateli Žádné písemnosti k nahlédnutí, odpovídá odvod za toto porušeni
rozpočtové kázně výši 10 % až tOO %poskytnutých peněžních prostředků, a to na základč
roZhodnuti Krajského úřadu StředoČeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu
k závažnosti pomšení a jeho vlivu na do&žaiĹ účelu dotace,

f) Je-li Příjemcem dotace právnická osoba, je Příjemce povinen písemně informovat Půskytovatek, ti
Odbor sociálních včci Krajského úřadu StředočcskCho kraje:
· o přančně právnické osoby, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické

osoby,
· o 'vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 kalaldáňlich dnů ode íhie vstupu právnické

osoby do likvidace,
· o zahájení insdvenčniho řízení na právnickou osobu, a to do 7 kakndářnich dnů od zveřejněni

vyhlášky o zahájení insolvenčního řízeni v insolvenčním rejstříku.
V písemné infonnaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenČní číslo Akce/Projektu a
evidenční číslo smlouvy PoSkytovatele, uvedené na strmě l této smlouvy, název Akce/Projektu
a výši poskytnuté dotace Poskytovatelem.
Povinnost uvedenou v tomto písmenu Příjemce nemá, jestliže uplynulo více než tO ľet Dd Ukončeni
realizace Akce/Projektu.

g) je-li Příjemcem dotace fýzická osobz je Příjemce povinen písernnč infoimovat Poskytovatele,
tj. Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor sociáhúch věci, .Ze bylo na jeho cso"bu zahájeno
insolvenční řízeni, a to do 7 kaleMáňňch dnů od zveřejněni vyhlášky o záhájení insolvenčního
řízeni y iÉIsolveličninI rejstříku.
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V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo Akce/Projektu
a evidenční číslo smlouvy Poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název Akce/Projeklu
a výši poskytnuté dotace Poskytovatelem.
PovinnOst uvedenou v tomto písmem Přijeuice nemá, jestliže uplynďo více než !0 let od ukončeni
tealizace Akce/Projektu.

Clánek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

O prodloužení termínu ukonCení realizace Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele
do dne, do kterého má být podle této smlouvy ukončena realizace Akce/Projektll. Písemnou žádost
Pň'jemce předkládá Odboru sociáhúeh včcí KrajSkého úřadu Středočeského kaje. Žádost musí tjýt

doručena do podatelny Krajského úřadu StředoČeského kraje do konce uvedené lhůty O Zádosti
Příjemce, tj. o jejíin odsouhlasení či odmítnuti, rozhoduje Rada Středočeského kraje nebo případně
Zastupitelstvo Středočeského kfaje.
O prodlouženi terminu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúáování
Akce/Projektu může Příjemce písemné požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracováni
a předloženi Dokumentace závěreČného vylíoduocení a vyúčtování Akcel Projektu. Písemnou žádost
příjemce předkládá Odboru sociäldch věcí Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být

doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kaje do konce uvedené lhůty. O žádosti
Wjemce, tj- o jejím odsouhlaseni či odniitnuú, rozhoduje Rada StředoČeského kraje nebo případnč
Zastupitelstvo Středočeského kraje
O zmčnu minimálních hodnot závazných parametrů s odchylkou do 5 %, změnu paragrafu fůňkčniho
tŕidění Akce/Projektu může Příjemce písemní! požádat Poskytovatele do konce lhůty p'o u)racováni
a předložení Dokumentace Úvčrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel projekt1l nejpozději však

současně s předloZenim uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci předložil
příjenl¢e Poskytovateli před koncem lhůty pro 2pracování a předloženi uvedené dokumentace.
Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru sociálních věcí Krajského úřada Středočeského kraje-
Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu StředočeskCho kaje do konce uvedené lhůty.

O žádosti Příjemce, ti. d jejím Gdsouhjasel]i či odmMuti, roZhoduje vedoucí přislušného odboru
Krajského úřadu Středočeského kraje do 60 dnů od doručeni žádostí
O jinou změou této smlouvy můŽe Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro
zpracováni a předložení dokumentace závěrečnéhu vyhodnoceni a vyúčtováni Akce/Projektu, nejpozději
však s předloženhn uvedené dokuinentace Poskytovateli, ,pokud uvedenou dokumentaci předložil
Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracováni' a předložení uvedené dokumentace
Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
Žádost musí být doručena do podatchiy Kiajského úřádu Středočeského kraje do konce uvedcnC lhůty
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O žádosti Příjemce, tj. jejím odsoublasení či odmímuti, roZhoduje Rada Středočeského kaje nebo
p.řípadn.č Zastupitelstvo Středočeského kraje.

5, Počítáni lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanskýin zákoiúkein. Připadne-li poskdiú den lhůty,
v níž je Příjance povinen podle této smlouvy provést nějakou činnogt nebo úkon, na sobotu, nedčli. nebo
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den uejbhže náskdující.

6. Pokud má Příjemce podle této sudouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli nějakou
písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli fakticky doručam;
za splnění uvedetzé lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písemnosti Příjemcem k přepravě, tj. např.
prostřeáúctvim pošty.

7. Pokud má Píijenzce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovatdi, převádí je
lká úČet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy, a to pod stejným' symboly - stejným účelovým
mákem, pod kteíým mu byly peněžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdčli-li Poskytovatel
piseniné příjemci, že má uvést při převodu penčžEúa prostředků jiné údaje.

8. Povimiost Pň'jemce převést peačžní prostředky 'Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžMch
prostředků na účet PDskytovatele uvedený na str. l této smlouvy.

9. Při podezření na porušeni řo@očtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytováni peněžních
prostředků, a to aZ do výše předpokládaného odvodu.

10. Za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále ve Yýši
ĺ promile z Částky odvodu za každý dea prodEení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu.

ll. O uloženi odvodu a penále za porušeni rozpočtové kázně roZhuduje v samostatné působnůsti Krajský
úřad Středočeského kraje.

12. Proininutí nebo Částečné "prommutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního
zřetele povoEit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněZních prostředků roZhodl, ti.
Zastupitelstvo Středočeského kraje, a to na základě žádosti Příjemce.

13. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláŠtního
zřetele může povolit posečkání zaplaceni odvodu nebo penále (tj- zqplacení odvodu nebo penále
v pozdějším terminu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkáclL a to na základě žádosti
Příjemce.

14. Práva a povinnosti sxnluvních stran touto smlouvou výslovné neupravené se řídí právními předpisy
uvedenými v Článku l této smlouvy a Programan 2018. Příjeníce prohlašuje, Ze se před podpisem této
srulouvy se mčním Programu 20í8 seznámil.

15. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupnČ číslovanými
dodatky ktéto mibuvč.

16. Práva a povinnosti z této snílouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Snduvní
strany se dohody, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ztéto
smlouvy třeli straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce postoupí svá
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
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Poskytovatele, poruŠí tím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně odpovídá výši
poskytnutých peněžních prostředků.

17 V případě nahEazení z. č. 320/2001 Sb. novým zákonem, řídí se kontrola dle této smlouvy novýtn
zákonem.

18. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopiseeh, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy
si ponechá Poskytovateľ a jeden stejnopis Příjemce.

19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sníluvními stranami a úČinnosú dnem jejího
zveřejněni v registru smluv, které provede Poskytovatel.

20. O poskytnuti dotace uvedené v této šnibuvě Podcytovatelem Příjemci rozhodlo ZastupitElstvo
StředočeSkého kraje usneseníin Č. 012-I3/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018 a v případě tohoto právního
úkonu Středočeského kaje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/20® Sb., o krajích
(krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

21. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této smlouvě za Poskytovatele byla pověřena
Mgr. Aneta Heřmanová, DiS., radtií pro oblast sociálních věcí, Členka Rady StředoČeského kaje.
usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 012-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018.

2 1 -08-2018
V Praze dne .. . ..........................,.................

Příjemce
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

okresní organizace Příbram
Poskytovatel

Síředočeský kraj

N a

Maří Burianová
předsedkyně

Svaz
V "i " """ "'"' 'i.i:.

okresní t-'?
Žežická 193, 261 G1 Pg|bi%érn

S' ^ f)'?

Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.
radní pro oblast sociálních věcí

':""'")')É' ')

...-5b,.. ..,,,.,,....

razítko Stře oceského krajerazítko
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