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Poř. číslo

Odbor sociální
oddělení sociálních věcí
Miškovičová Radka Mgr.et Bc.

Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 15.03.2016

Dotace nad 50.000 registrovaným, případně návazným sociálním službám
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
poskytnout dotace nad Kč 50.000,-- registrovaným, případně návazným sociálním službám a uzavřít Smlouvy o
poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Karviné dle příloh č. 1 až 32 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Příloha

Název
ZM-11-Oso-poskytnutí dotací nad 50.000
Kč-DZ.pdf
ZM-11-OSo-poskytnutí dotací reg. a náv.
službám-1D.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. DPC Heřmánek-1
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. ZDVOP
Heřmánek-2 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. Nový Domov
DZR-3 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Nový domov
DS-4 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace na 50 tis. GALAXIE-5 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Unika-soc.
rehab.- 6 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Unika SIDKA-7
U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Modrý
Kříž-násl.péče - 8 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Modrý
Kříž-poradna-9 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. Armáda
spásy-Přístav-10 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis.
Akadem.ústav-Oáza-11 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis.
SD-Občan.poradna-12 U.pdf
ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis. SD-ter.progr.-13
U.pdf

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/9789/2016

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k důvovodé zprávě
příloha č. 1 k usnesení
příloha č. 2 k usnesení
příloha č. 3 k usnesení
příloha č. 4 k usnesení
příloha č. 5 k usnesení
příloha č. 6 k usnesení
příloha č. 7 k usnesení
příloha č. 8 k usnesení
příloha č. 9 k usnesení
příloha č.10 k usnesení
příloha č.11 k usnesení
příloha č.12 k usnesení
příloha č.13 k usnesení
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15
16
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26
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33

ZM-11-Oso-dotace nad 50 tis.SD-SÁRA-14
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- HANNAH-15
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- EFFATHA-16
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- POHODA-17
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- KLUB ON
LINE,nízkoprah-18 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SDSTREETWORK ON LINE, TP, 3V1-19 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SDSTREETWORK ON LINE, TP, drog. street-20
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- Poradna rané
péče EUNIKA-21 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- EUNIKA,
denní stacionář-22 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- SOCIÁLNÍ
ASISTENCE Karviná, Orlová-23 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SD- HOSANA-24
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SH- Domov
Karviná-25 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SH- Domov
Orlová-26 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. SH- Mobilní
domácí hospic-27 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. Charita ČT-28
U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. ADRA-29 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. Centrum Sluníčko
- poradna - 30 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. Centrum Sluníčko
- Bublina- 31 U.pdf
ZM-11-0so-dotace nad 50 tis. ČČK Karviná- 32
U.pdf

Datum: 09.03.2016

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Datum: 09.03.2016

Mgr. Ludmila
Poskerová
Vedoucí oddělení

příloha č.14 k usnesení
příloha č.15 k usnesení
příloha č.16 k usnesení
příloha č.17 k usnesení
příloha č.18 k usnesení
příloha č.19 k usnesení
příloha č.20 k usnesení
příloha č.21 k usnesení
příloha č.22 k usnesení
příloha č.23 k usnesení
příloha č.24 k usnesení
příloha č.25 k usnesení
příloha č.26 k usnesení
příloha č.27 k usnesení
příloha č.28 k usnesení
příloha č.29 k usnesení
příloha č.30 k usnesení
příloha č.31 k usnesení
příloha č.32 k usnesení

Datum: 09.03.2016

Mgr. Ludmila
Poskerová
Vedoucí odboru

Datum: 10.03.2016

Ing. Miroslav
Hajdušík
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka
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Důvodová zpráva
Dotace nad 50.000 Kč registrovaným, případně návazným sociálním službám
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly
organizacemi poskytujícími sociální a návazné služby podány u Odboru sociálního Magistrátu města
Karviné individuální žádosti pro první pololetí roku 2016. Dne 15. 02. 2016 Komise sociální projednala
na svém zasedání žádosti o tyto dotace, kdy posuzovala potřebnost zařízení, počet uživatelů
s trvalým pobytem ve městě Karviná a zaměření aktivit uvedených v žádosti o dotaci. Při hodnocení
bylo rovněž přihlíženo ke skutečnosti, zda je poskytovaná služba na území města jedinečná, zda
spolupracuje se sociálními pracovníky Odboru sociálního a zda aktivity projektu jsou v souladu se
schváleným komunitním plánem.
Požadavek na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné ze strany všech organizací
činí v roce 2016 celkem 9.984.600 Kč. Celkové náklady na jednotlivé projekty činí 291.265.943 Kč.
Odbor sociální má pro tyto účely vymezeno pro rok 2016 na ukazateli Příspěvky na sociální
a zdravotní péči celkem 4.500.000 Kč.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo obce
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocích nad 50.000 Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám. Z uvedeného důvodu obsahuje materiál výčet žadatelů, jejichž
požadavek převýšil částku 50.000 Kč. Výčet ostatních žadatelů je předmětem materiálu s názvem
„Dotace do 50.000 Kč registrovaným, případně návazným sociálním službám“.

Poskytnutí finančních prostředků:

Organizacežadatel

1.

2.

3.

4.

Heřmánek, z. s.

Nový Domov, p. o.

GALAXIE CENTRUM
POMOCI, o.s.

UnikaCentrum, z.ú.

IČ

67339034

00847330

68899327

25902148

Návrh
dotace na l.
pol. roku
2016

Poskytnuté
dotace
službě
v roce 2015
(na
identifikátor)

Název projektu

Identifikátor
služby

Provozování Domu na půli cesty
Heřmánek v roce 2016

5295050

53.000 Kč

Provozování Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Heřmánek v roce 2016

Návazná
služba

25.000 Kč

18.000 Kč

4403070

300.000 Kč

335.000 Kč

7909359

100.000 Kč

7322332

135.000 Kč

Dofinancování nákladů uživatelů
sociální služby domova se
zvláštním režimem v Novém
domově, příspěvková organizace
Dofinancování nákladů uživatelů
Nového domova, příspěvková
organizace
Provozování denního stacionáře
pro dospělé osoby se
zdravotním postižením
Sociální rehabilitace pro osoby
se zrakovým postižením a osoby
s chronickým duševním
onemocněním
Specializovaná doprava pro
osoby se zdravotním postižením
v Karviné a okolí
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5721362

35.000 Kč
23.000 Kč

100.000 Kč
45.000 Kč
80.000 Kč
59.000 Kč
48.000 Kč

115.000 Kč
78.000 Kč
Návazná
služba

50.000 Kč
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50.000 Kč

5.

Modrý kříž v ČR

26641178

6.

Armáda spásy v ČR

40613411

7.

Akademický ústav
Karviná, z. ú.

62331485

8.

Slezská diakonie

65468562

Služby následné péče pro osoby
závislé na alkoholu, jiných
návykových látkách
Poradna pro osoby závislé a
ohrožené závislostí na alkoholu,
jiných návykových látkách a
hráčských aktivitách
Občané Karviné v Domově
Přístav
Nízkoprahové zařízení dětí a
mládeže Oáza

170.000 Kč

170.000 Kč

190.000 Kč

180.000 Kč
10.000 Kč

2617969

86.000 Kč

87.000 Kč

HANNAH Orlová, azylový dům

2217381

10.000 Kč

13.000 Kč

EFFATHA Karviná, sociálně
terapeutické dílny

5406711

33.000 Kč

POHODA Karviná, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

4203571

139.000 Kč

3713576

KONTAKT Karviná, terénní
program
SÁRA Petrovice u Karviné,
azylový dům pro ženy a ženy s
dětmi

6309790

KLUB ON LINE Karviná,
nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
STREETWORK ON LINE, TP –
3v1: Teenstreet + 6Ka+Předvoj
STREETWORK ON LINE
Karviná, TP – Drogový street

Domov pro seniory v Orlové

6151225

1314379
3398605

11.

ADRA, o.p.s.

61388122

Projekty ADRA v Karviné 2016

Centrum pro rodinu
Sluníčko, z. s.

26591537

Poradna pro rodiny s dětmi
Sluníčko 2016
Klub pro děti Bublina 2016 –
zařízení sociálně výchovné
činnosti

Oblastní spolek ČČK
Karviná

00426458

Senior doprava ČČK
32 projektů
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5.000 Kč
110.000 Kč
30.000 Kč
60.000 Kč

60.000 Kč

150.000 Kč
8.000 Kč

3017245
120.000 Kč
2915748
4734974
2723929
9616345
Návazná
služba

60337842

29.000 Kč

66.000 Kč

188.000 Kč

Mobilní domácí hospic
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně
prospěšná společnost
Charitní středisko „Kometa“ v
Karviné

Charita Český Těšín

Celkem

2347976
7799721

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

10.

13.

20.000 Kč

70.000 Kč

Domov pro seniory v Karviné

12.

70.000 Kč
112.000 Kč

70.000 Kč

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná,
Orlová
HOSANA Karviná, domov pro
osoby se zdravotním postižením

42864917

50.000 Kč

nežádali

EUNIKA Karviná, denní
stacionář

SLEZSKÁ
HUMANITA, o.p.s.

9773154

41.000 Kč

67.000 Kč

26.000 Kč

Poradna rané péče EUNIKA

9.

4322409

188.000 Kč
150.000 Kč
240.000 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč
120.000 Kč
(56.000 Kč
nevyčerpali)

180.000 Kč
26.000 Kč
99.000 Kč
44.000 Kč

180.000 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč
67.000 Kč
35.000 Kč
50.000 Kč
6.000 Kč

200.000 Kč

200.000 Kč

150.000 Kč

180.000 Kč
21.000 Kč

Návazná
služba
Návazná
služba

195.000 Kč

97.382 Kč

40.000 Kč

60.000 Kč

Návazná
služba
Návazná
služba

170.000 Kč

170.000 Kč

100.000 Kč

115.000 Kč

3.411.000 Kč

x

1304507

Strana 2 / 16

ÚČEL DOTACE:

1. Heřmánek, z. s.,
a) Dům na půli cesty Heřmánek, identifikátor: 5295050
název projektu: „Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2016“
typ služby: domy na půli cesty § 58
Cílem projektu je zajištění produktivní pomoci osobám ve věku od 18 do 26 let, které opouštějí
zařízení ústavní výchovy, pěstounské rodiny, či se ocitly v ohrožující situaci a umožnění
sociálně znevýhodněným mladým lidem získat sociální návyky potřebné pro samostatný život.
Zařízení je jediným domem na půli cesty v celém karvinském okrese. Projekt byl v roce 2015
podpořen dotací ve výši 58.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního
plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet
projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

190.000
6,32
24 uživatelů
38
18 (3881 lůžkodnů)
53.000

b) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek, návazná služba
název projektu: „Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek
v roce 2016“
typ služby: návazná sociální služba
Cílem projektu je provozování zařízení pro děti ve věku od 3 do 18 let, které poskytuje
ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče, nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj
vážně ohrožen, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které
se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohroženy jeho základní práva.
V důsledku toho musí být okamžitě odebráno od rodiny. Projekt byl v roce 2015 podpořen
dotací ve výši 18.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování
v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz
příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

75.000
3,99
12 dětí
37
13 (930 lůžkodnů)
25.000

2. Nový Domov, p. o.
a) Nový Domov, p. o., domov se zvláštním režimem, identifikátor: 4403070
název projektu: „Dofinancování nákladů uživatelů sociální služby domova se zvláštním
režimem v Novém domově, příspěvková organizace“
typ služby: domovy se zvláštním režimem § 50
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Cílem projektu je dofinancování nákladů uživatelů domova se zvláštním režimem, které zajistí
občanům města Karviné plnohodnotné využívání poskytované služby a bude tímto
nápomocno při řešení složité sociální problematiky města Karviná. Domov se zvláštním
režimem poskytuje celoroční pobytovou službu osobám od 50 let věku s psychickým
onemocněním. Službu v roce 2015 využilo 60 klientů s trvalým pobytem v Karviné. Projekt byl
v roce 2015 podpořen dotací ve výši 335.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu
komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu.
Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

348.000
0,90
104
104
60 (21.330 lůžkodnů)
300.000

b) Nový Domov, p. o., domov seniorů, identifikátor: 7909359
název projektu: „Dofinancování nákladů uživatelů Nového domova, příspěvková
organizace“
typ služby: domovy pro seniory § 49
Cílem projektu je dofinancování nákladů uživatelů domova seniorů s nedostatečným příjmem,
(sociálně slabším uživatelům), které občanům města Karviné zajistí plnohodnotné využívání
poskytované služby a bude tímto nápomocno při řešení složité sociální problematiky města
Karviné. Domov seniorů poskytuje celoroční pobytovou službu osobám od 65 let věku. Službu
v roce 2015 využilo 40 klientů s trvalým pobytem v Karviné. Projekt byl v roce 2015 podpořen
dotací ve výši 145.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování
v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz
příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

412.000
0,65
166
166
40 (13.986 lůžkodnů)
100.000

3. GALAXIE CENTRUM POMOCI, o. s., denní stacionář, identifikátor: 7322332
název projektu: „Provozování denního stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním
postižením“
typ služby: denní stacionáře § 46
Cílem projektu je zabezpečení provozu denního stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním
postižením ve věku od 18 let. Prostřednictvím denního stacionáře jsou poskytovány sociální
služby lidem s mentálním postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným. Uskutečňovanými činnostmi a aktivitami usilují o zkvalitnění života této
cílové skupiny a předcházejí sociálnímu vyloučení těchto osob v důsledku jejich nepříznivého
zdravotního stavu. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 139.000 Kč. Organizace je
zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno
ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
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Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

240.000
6,57
23 dle registru
21
18
135.000

4. UnikaCentrum, z. ú.
a) sociální rehabilitace, identifikátor: 5721362
název projektu: „Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením a osoby
s chronickým duševním onemocněním“
typ služby: sociální rehabilitace § 70
Cílem projektu je pomáhat uživatelům se zrakovým postižením a s chronickým duševním
onemocněním vést aktivní a plnohodnotný život s maximální mírou samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti. Služba je poskytována dvěma cílovým skupinám, a to osobám se zrakovým
postižením ve věku od 7 let a nově od roku 2015 osobám s chronickým duševním
onemocněním ve věku od 18 let. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 126.000 Kč.
Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je
plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

174.000
9
45 uživatelů/rok zrakově postižení
35 uživatelů/rok chronicky duševně
nemocné osoby
86
48
115.000

b) SIDKA - Specializovaná individuální doprava pro zdravotně postižené, návazná
služba
název projektu: „Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné
a okolí“
typ služby: návazná sociální služba
Cílem projektu je umožnit osobám se zdravotním postižením samostatný pohyb po městě
Karviná za účelem vyřizování běžných záležitostí (návštěva lékařů, lékáren, úřadů, apod.).
Služba umožňuje těmto osobám eliminovat sociální vyloučení a realizovat aktivity nutné
pro běžný život, odbourává bariéry v pohybu, dává jim svobodu a nezávislost. Cílovou
skupinou jsou držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P bez omezení věku. Jedná se o vhodnou
alternativu k dalším podporovaným dopravním službám, které jsou ve městě Karviná zřízeny.
Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 50.000 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
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Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

76.900
13,4
1
142
139
50.000

5. Modrý kříž v ČR
a) Služby následné péče, identifikátor: 4322409
název projektu: „Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu, jiných
návykových látkách“
typ služby: služby následné péče § 64
Cílem projektu je v rámci ambulantní adiktologické služby poskytovat poradenství, podporu
a komplexní pomoc klientům z Karviné starším 18 ti let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní
léčbu závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách. Projekt předkládá ucelený systém
práce se závislými osobami od vyhledávání závislých osob až po skupinovou práci s klienty,
kterou vedou zkušení terapeuti. Následná péče o osoby závislé se ukazuje jako velmi důležitá,
často podceňovaná součást léčby závislostí. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši
91.000 Kč, kdy byly mimo jiné zohledněny i náklady na stěhování do nových prostor.
Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je
plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

91.000
12,9
1 (okamžitá)
40
37
67.000

b) Poradna Modrého Kříže v ČR, identifikátor: 9773154
název projektu: „Poradna pro osoby závislé a ohrožené závislostí na alkoholu, jiných
návykových látkách a hráčských aktivitách“
typ služby: odborné sociální poradenství § 37
Cílem projektu je poskytování služby odborného sociálního poradenství lidem, jejichž životy
jsou negativně ovlivňovány alkoholem, jinou návykovou látkou nebo hazardním hráčstvím,
ale i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, kterým alkohol, drogy nebo hazardní hry
zasahují negativně do života. Organizace snížila věkovou hranici cílové skupiny, nyní mohou
jejich služby využívat již osoby od 15 let, se kterými se pracuje ve spolupráci s kurátory
pro mládež SPOD. Účastní se případových konferencí OSPOD. V roce 2015 využilo službu
110 klientů, z toho bylo 42 klientů z řad mladistvých. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací
ve výši 90.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její
udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1
k důvodové zprávě.
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Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

140.000
13,4
2 (okamžitá)
110
100
112.000

6. Armáda spásy v ČR, z. s., Domov Přístav, domov se zvláštním režimem, identifikátor:
2347976
název projektu: „Občané Karviné v Domově Přístav“
typ služby: domovy se zvláštním režimem § 50
Cílem projektu je zajistit pobytové služby pro osoby od 50 let věku, které vyžadují péči druhé
osoby při každodenním zvládání života, žijící osamoceně, nemají podporu v rodině
a bez pomoci druhých by byly ohroženy bezdomovectvím, nebo bezdomovectví již v minulosti
zažily. V roce 2015 zařízení přijalo žádosti od sociálních pracovníků města Karviné, jelikož
Karviná v současné době nedisponuje zařízením obdobného typu a určení. V pořadníku
žadatelů o sociální službu je v současnosti 15 občanů Karviné. Občané města Karviné jsou
po Ostravě druhou nejpočetnější skupinou žadatelů o tuto službu. O dotaci si žádají poprvé.
Jedná se o zařízení, které nemá sídlo na území města a není zapojeno do procesu
komunitního plánování v Karviné. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

60.000 (jen na občany Karviné)
56
47
47
2
26.000

7. Akademický ústav Karviná, z. ú., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oáza,
identifikátor: 7799721
název projektu: „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oáza“
typ služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež § 62
Cílem projektu je nabídnout klientům cílové skupiny ve věku od 6-14 let službu sociální
prevence, kde mohou klienti řešit své problémy a kde mají možnost trávit smysluplněji svůj
volný čas. Služba je poskytována ve vyloučené lokalitě „za osmistovkou“ v Karviné-Novém
Městě. Je zde poskytována účelná a longitudinální práce motivující klienty k začlenění
do společnosti a k řádnému způsobu života a tím tak předcházet rizikovým faktorům. Projekt
byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 70.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu
komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu.
Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

212.400
10,58
30 (okamžitá)
150
143
70.000
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8. Slezská diakonie
a) OBČANSKÁ PORADNA Karviná, identifikátor: 3713576
název projektu: „OBČANSKÁ PORADNA Karviná“
typ služby: odborné sociální poradenství § 37
Cílem projektu je snaha zajistit kontinuitu poskytování všeobecného sociálního poradenství
obyvatelům Karviné, ale také obyvatelům okolních obcí. Vzhledem ke složité socioekonomické
situaci v regionu usiluje poskytovatel služby o zachování této pomoci bezplatně pro všechny
uživatele. Posilují schopnosti aktivního přístupu občanů k řešení jejich problémů,
a to především poskytnutím potřebných znalostí a zkušeností, které pak využijí v dalším
životě. Činnost poradny má také význam preventivní. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací
ve výši 170.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její
udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1
k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

470.000
32,04
2 (okamžitá)
673
626
170.000

b) KONTAKT Karviná, terénní program, identifikátor: 6309790
název projektu: „KONTAKT Karviná, terénní program“
typ služby: terénní programy § 69
Cílem projektu je zajištění podpory pro obyvatele vyloučené lokality za účelem zlepšení jejich
životních podmínek, zvýšení finanční gramotnosti, zlepšení platební morálky. V rámci
pořádaných aktivit (např. besedy a úklid veřejného prostranství) pracovníci dbají
na dodržování zásad mezilidské komunikace v komunitě. Pro větší efektivitu je cílem projektu
rovněž udržení detašovaného pracoviště v lokalitě Karviná-Nové Město, ulice G. Morcinka.
Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 190.000 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

280.000
18,67
2 (okamžitá)
133
133
190.000

c) SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům, identifikátor: 2617969
název projektu: „SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi“
typ služby: azylové domy § 57
Cílem projektu je poskytovat pobytovou sociální službu ženám a rodinám s dětmi, které
potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou
bydlení a pro ženy v krizi. Služba posiluje kompetence uživatelů, které jsou potřebné
pro návrat těchto klientů do samostatného bydlení, do běžného života. Realizací projektu
chtějí minimalizovat dopady negativních projevů sociální situace a uživatele služby postupně
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vést k co nejmenší závislosti na sociálním systému, dohledu úřadů. Projekt byl v roce 2015
podpořen dotací ve výši 87.000 Kč. Organizace se zapojuje do procesu komunitního
plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet
projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

678.000
10,85
60
121
77 (8384 lůžkodnů)
86.000

d) HANNAH Orlová, azylový dům, identifikátor: 2217381
název projektu: „HANNAH Orlová, azylový dům“
typ služby: azylové domy § 57
Cílem projektu je poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi a také
samotným ženám, které nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit
vlastními silami. Poradenstvím a další nabídkou sociálních služeb podporují uživatele při
řešení jejich životních situací, zejména při nalézání vhodného bydlení a získání a udržení
sociálních kompetencí. V roce 2015 službu využilo celkem 25 klientů s trvalým pobytem
v Karviné. V minulém roce byla služba podpořena dotací ve výši 13.000 Kč. Jedná se
o zařízení, které nemá sídlo na území města a není zapojeno do procesu komunitního
plánování statutárního města Karviné. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

100.000
2,57
40
157
25 (672 lůžkodnů)
10.000

e) EFFATHA Karviná, identifikátor: 5406711
název projektu: „EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny
typ služby: sociálně terapeutické dílny § 67
Cílem projektu je poskytování sociální služby pro dvě cílové skupiny, které mají omezený
nebo ztížený přístup na trh práce. První cílovou skupinou od roku 2007 jsou lidé s mentálním
postižením od 18 do 65 let, kteří zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně
na invalidním vozíku a od roku 2011 byla služba rozšířena o cílovou skupinu lidí s chronickým
duševním onemocněním, zejména schizofrenií a to od 18 do 65 let. Za podpory sociálních
pracovníků uživatelé v dílnách tráví část svého pracovního dne, rozvíjejí své pracovní
a sociální dovednosti a udržují kontakt s lidmi. V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši
34.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení
je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

200.000
10,02
18
30
20
33.000
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f)

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 4203571
název projektu: „POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“
typ služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež § 62
Cílem projektu je poskytování služby nízkoprahového zařízení dětem a mládeži ve věku
od 6-13 let, které zažívají obtížné životní události a konfliktní situace v souvislosti se sociálně
patologickými jevy (návykové látky, šikana, předčasné sexuální zkušenosti). Služba se
zaměřuje na pozitivní změnu v životním přístupu dětí a mládeže, poskytuje prostor, informace,
odbornou pomoc a podporu, čímž se snaží předcházet jejich sociálnímu vyloučení. V roce
2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 140.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu
komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu.
Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

362.000
22,58
26
139
139
139.000

g) KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení, identifikátor: 6151225
název projektu: „KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“
typ služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež § 62
Cílem projektu je poskytovat službu nízkoprahového zařízení pro dospívající mládež ve věku
od 14 do 22 let, která v tomto období stojí před různě obtížnými životními úkoly a zároveň je
ohrožena nežádoucími jevy (zneužívání alkoholu, dalších drog, závislosti na informačních
technologiích, násilí, záškoláctví, prostituce). Posláním služby je předcházet a snižovat
sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají tak, aby si v konečném důsledku osvojili
sociální dovednosti, které zvýší kvalitu jejich budoucího života a uplatnitelnost ve společnosti.
V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 126.000 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

398.000
25,84
25
54
54
60.000

h) STREETWORK ON LINE, terénní program, identifikátor 1314379
název projektu: „STREETWORK ON LINE Karviná, TP – 3v 1: Teenstreet + 6Ka +
Předvoj“
typ služby: terénní programy § 69
Cílem projektu je poskytovat terénní službu pro děti a mládež od 5 do 26 let z vyloučené
lokality „osmistovka“ na území města Karviné. Tato sociální služba plní funkci vyhledávací,
kontaktní a intervenční. Posláním je usilovat o zlepšení osobní a sociální situace dětí
a mládeže skrze individuální podporu, poradenství, informace a pomoc na místech, která jsou
pro tyto skupiny blízké – sídliště, parky, lavičky, ubytovny. Projekt vznikl kombinací Programů
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TeenStreet, 6ka a Předvoj. V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 188.000 Kč.
Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je
plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

445.000
19,39
1
106
106
188.000

ch) STREETWORK ON LINE, terénní program, drogový street, identifikátor: 1314379
název projektu: „STREETWORK ON LINE Karviná, TP-Drogový street“
typ služby: terénní programy § 69
Cílem projektu je v rámci služby terénního programu pracovat s cílovou skupinou osob
ohrožených nebo závislých na návykových látkách. V současné době neexistuje žádné
ambulantní zařízení, které by pracovalo s uživateli na principu harm reduction – snižování
rizik. Vzhledem k tomu, že Karviná patří k městům, kde je drogová scéna stále rozšířená, je
nezbytné, aby pomoc směřující k uživatelům drog zde byla zajištěna minimálně terénním
programem. Terénní program usiluje o zvýšení motivace uživatelů drog řešit svou životní
situaci a napomáhá k ochraně zdraví a minimalizaci zdravotních rizik pro majoritní část
společnosti. V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 390.000 Kč, z toho bylo 150.000
Kč schváleno zastupitelstvem města jako veřejný závazek obce. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě. Doporučená dotace
v letošním roce vychází z veřejného závazku obce, který byl schválen v ZM v roce 2015.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

i)

Kč
%

Kč

450.000
19,61
4
40
40
150.000

Raná péče EUNIKA, identifikátor: 3398605
název projektu: „Poradna rané péče EUNIKA“
typ služby: raná péče § 54
Cílem projektu je poskytování ambulantní a terénní služby pro rodiny s dítětem se zdravotním
postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let. Jedná se o pomoc pro děti
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra,
děti s ohroženým vývojem ze zdravotního důvodu (předčasný porod, nízká porodní váha
apod.). Poradenství je poskytováno s cílem posílení rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat
v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 8.000 Kč. Služba má působnost v celém
Moravskoslezském kraji, ale je zapojena také do procesu komunitního plánování v Karviné,
její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1
k důvodové zprávě.
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Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

j)

Kč
%

Kč

273.000
32,69
1
24 rodin
4 rodiny
8.000

EUNIKA Karviná, denní stacionář, identifikátor: 3017245
název projektu: „EUNIKA Karviná, denní stacionář“
typ služby: denní stacionáře § 46
Cílem projektu je poskytovat kvalitní ambulantní službu pro cílovou skupinu děti a dospělí
ve věku od 2 do 45 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením aj.
poruchami autistického spektra. Díky této službě získávají uživatelé nové dovednosti,
schopnosti, vyšší míru samostatnosti a nezávislosti v běžném životě. V roce 2015 byl projekt
podpořen dotací ve výši 120.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního
plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet
projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

744.000
16,02
18
40
27
120.000

k) SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, SAS, identifikátor: 2915748
název projektu: „SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová“
typ služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65
Cílem projektu je poskytovat terénní službu rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné,
Orlové a přilehlých obcích. Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou
nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení,
nezaměstnanost, zadluženost, výchovné problémy dětí). Sociální asistence vytváří v rodinách
podnětné prostředí, kterým usiluje o zlepšení sociálních a komunikačních problémů rodiny.
Úzce spolupracuje s OSPOD v rámci případových konferencí rodin, s cílem sanace rodin.
V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 180.000 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

380.000
16,52
3
184
129
180.000
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l)

HOSANA Karviná, identifikátor: 4734974
název projektu: „HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením“
typ služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením § 48
Cílem projektu je poskytovat pobytové služby ženám a mužům od 18 let se středním
a těžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokážou pohybovat bez pomoci druhé
osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 48 let. Zařízení usiluje o začlenění uživatelů
do společnosti, vytváří příležitosti k rozvoji dovedností a zajištění základních lidských práv
uživatelů. V roce 2015 byl projekt podpořen dotací ve výši 20.000 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

644.000
14,25
12
12
6
26.000

9. SLEZSKÁ HUMANITA, o. p. s.
a) Domov pro seniory Karviná, identifikátor: 2723929
název projektu: „Domov pro seniory v Karviné“
typ služby: domovy pro seniory § 49
Cílem projektu je poskytovat celoroční nepřetržitou pobytovou službu pro klienty od 65 let,
kteří již nejsou schopni se o sebe postarat ze zdravotních důvodů, a to ani za pomoci rodiny
či jiných zdravotních a sociálních zařízení. Domov provozuje tuto službu ve městě Karviná
na ulici Tyršova. Pro zlepšení celodenní péče o své klienty, plánují v roce 2016 mimo jiné
dokoupení polohovací postele. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 102.000 Kč.
Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je
plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

400.000
3,31
40
52
29
99.000

b) Domov pro seniory Orlová, identifikátor: 9616345
název projektu: „Domov pro seniory v Orlové“
typ služby: domovy pro seniory § 49
Cílem projektu je poskytování sociálních a pobytových služeb klientům, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a svého zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 56.000
Kč. Jedná se zařízení, které nemá sídlo na území města a není zapojeno do procesu
komunitního plánování v Karviné. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Dotace nad 50.000 Kč registrovaným, případně návazným sociálním službám

Strana 13 / 16

Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

150.000
0,94
55 dle registru
55
12 (3176 lůžkodnů)
44.000

c) Mobilní domácí hospic SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s., návazná sociální služba
název projektu: „Mobilní domácí hospic SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná
společnost“
typ služby: návazná sociální služba
Mobilní domácí hospic vznikl začátkem roku 2015 a nabízí své služby nevyléčitelně
nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby
člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas
na rozloučení. Služba je dostupná 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Cílem je umožnit těžce
nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu a zachovali si svoji
důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám, které nabízí tým speciálně vzdělaných
odborníků v oblasti paliativní péče. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 200.000
Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné a udržení této služby
je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové
zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

270.000
68,88
4
40
40
200.000

10. Charita Český Těšín, o. s., Charitní středisko Kometa, identifikátor: 1304507
název projektu: Charitní středisko „Kometa“ v Karviné
typ služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež § 62
Cílem projektu je zabezpečení provozu Charitního střediska „Kometa“, nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které poskytuje dětem a mládeži v Karviné
vhodné prostředí pro všestranný rozvoj jejich osobnosti. Posláním střediska je začlenění dětí
a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pochází ze sociálně znevýhodněného
prostředí, zpět do společenského života. Středisko se nachází v městské části
Karviná-Mizerov. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 201.000 Kč. Organizace
je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno
ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

255.000
19,2
25 (okamžitá)
200
200
150.000
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11. ADRA, o.p.s., návazná sociální služba
název projektu: „Projekty ADRA v Karviné 2016“
typ služby: návazná sociální služba
Dobrovolnické centrum ADRA Havířov realizuje na území města Karviná již 5 dobrovolnických
programů. Dobrovolníci docházejí k seniorům do Nového domova, p. o, do nemocnice
v Karviné-Ráji, k seniorům do domácností, k dětem do Heřmánku a pomáhají sociálně
potřebným v Charitativních obchůdcích a Sociálním šatníku v Karviné - Nové Městě
a v Karviné-Ráji. V roce 2016 mají v plánu zapojit alespoň 72 dobrovolníků přímo ve městě
Karviná. Projekt byl v roce 2015 podpořen dotací ve výši 97.382 Kč. Organizace je zapojena
do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno ve schváleném
komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

195.000
28,86
Nelze stanovit
82 dobrovolníků
82 dobrovolníků
195.000

12. Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s., poradna pro rodiny s dětmi
a) název projektu: „Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2016“
typ služby: návazná služba
Cílem projektu je posílit stabilitu rodin a tak ovlivnit prostředí, ve kterém děti žijí a přebírají
od rodičů „vzory“. Projekt je zaměřen jak preventivně, tak intervenčně (pracují s klienty, kteří
mají stanovený dohled oddělením sociálně právní ochrany dětí nebo okresním soudem).
V roce 2016 je již projekt zaměřen pouze na Poradnu Sluníčka, jsou z něj vyčleněny
volnočasové aktivity, pravidelné hlídání dětí apod. Nelze tudíž srovnávat náklady z minulých
let. V loňském roce obdržela organizace na jiný projekt částku 60.000 Kč. Organizace je
zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné, její udržení je plánováno
ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

321.000
31,97
3 rodiny týdně
20 rodin
20 rodin
40.000

b) název projektu: „Klub pro děti Bublina 2016 – zařízení sociálně výchovné činnosti“

typ služby: návazná sociální služba
Cílem klubu je poskytovat neorganizovaným dětem ve věku od 6 do 15 let možnost
bezpečného a smysluplného trávení volného času s ohledem na jejich komplexní rozvoj. Klub
je provozován na způsob nízkoprahového klubu. V rámci provozu byl vyčleněn jeden den
na doučování. Organizují i pravidelné setkávání s psychologem. Projekt byl v roce 2015
podpořen dotací ve výši 170.000 Kč. Zařízení je zapojeno do procesu komunitního plánování
v Karviné, jeho udržení je plánováno ve schváleném komunitním plánu. Rozpočet projektu viz
příloha č. 1 k důvodové zprávě.
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Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

349.000
28,86
neuvedeno
500
500
170.000

13. Oblastní spolek ČČK Karviná
název projektu: „Senior doprava ČČK“
typ služby: návazná sociální služba
Cílem projektu je zlepšení sociálního postavení seniorů, zlepšení jejich životního stylu.
Pomocí této služby chtějí ulehčit život seniorům ve stáří, pomoci odstranit strach z opuštění
domova z důvodu imobility, zajistit pocit bezpečí při přepravě těchto osob. Klient, aby mohl
využívat službu, si zakoupí předplacené jízdy formou permanentky, za 1 ujetý km si hradí 11
Kč. O projekt Senior dopravy ČČK je mezi seniory velký zájem. V roce 2016 chtějí uskutečnit
3 000 převozů. V evidenci mají přes 360 klientů. V roce 2015 byla služba podpořena dotací
ve výši 115.000 Kč. Organizace je zapojena do procesu komunitního plánování v Karviné.
Rozpočet projektu viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Požadavek na dotaci od města
tj. % z celkových nákladů na projekt
Kapacita zařízení
Celkem klientů
Z toho občané Karviné
Doporučená dotace

Kč
%

Kč

164.100
49,11
14 jízd za den
445
360
100.000

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné, účinnými
od 06. 11. 2015 a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Rada města Karviné Zastupitelstvu
města Karviné poskytnout dotace a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu
statutárního města Karviné dle příloh k usnesení č. 1 až 32.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Heřmánek, z. s.: Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2016
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Heřmánek, z. s.: Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2016
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Nový Domov, p. o.: Dofinancování nákladů uživatelů sociální služby domova se zvláštním režimem
v Novém domově, příspěvková organizace
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Nový Domov, p. o.: Dofinancování nákladů uživatelů Nového domova, příspěvková organizace
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GALAXIE CENTRUM POMOCI, o. s.: Provozování denního stacionáře pro dospělé osoby se
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
MMK/SML/……/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Občanské sdružení Heřmánek
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka 3794

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Mgr. Pavlem Sporyschem, předsedou
Nám. Ondry Foltýna 267/12, 733 01 Karviná – Staré Město
67339034
195709895/0300, vedený u Československé obchodní
banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Provozování Domu na půli cesty
Heřmánek v roce 2016“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 53.000,-- (slovy: padesáttřitisíc korun českých).

2.

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2016“ a to na úhradu nákladů uvedených
v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro
poskytování dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.

4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
172912016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03312/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Občanské sdružení Heřmánek
Mgr. Pavel Sporysch
předseda
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení
MMK/SML/……/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Občanské sdružení Heřmánek
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka 3794

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Mgr. Pavlem Sporyschem, předsedou
Nám. Ondry Foltýna 267/12, 733 01 Karviná – Staré Město
67339034
195709895/0300, vedený u Československé obchodní
banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Provozování Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2016“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 25.000,-- (slovy: dvacetpěttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2016
a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016.
V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro
poskytování dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 5.11.2015, č. usnesení 235.

4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
172962016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
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VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období
od 01.01.2016 do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
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9.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Heřmánek, z. s.
Mgr. Pavel Sporysch
předseda

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 2 k usnesení

Strana 5 / 5

Příloha
Příloha č. 3 k usnesení
MMK/SML/……/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Nový domov, příspěvková organizace
zapsána:

v obchodním rejstříku, veden u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 879

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Ing. Evou Cholewovou, ředitelkou
U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město
00847330
CZ00847330
58238-791/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Dofinancování nákladů uživatelů sociální
služby domova se zvláštním režimem v Novém domově, příspěvková organizace“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 300.000,-- (slovy: třistatisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
Dofinancování nákladů uživatelů sociální služby domova se zvláštním režimem v Novém
domově, příspěvková organizace a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.
2.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemce je povinen:

a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro
poskytování dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 5.11.2015, č. usnesení 235.

4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
154492016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
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03511/2014/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
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účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Nový domov, p. o.
Ing. Eva Cholewová
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 4 k usnesení
MMK/SML/……/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Nový domov, příspěvková organizace
zapsána:

v obchodním rejstříku, veden u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 879

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Ing. Evou Cholewovou, ředitelkou
U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město
00847330
CZ00847330
58238-791/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Dofinancování nákladů uživatelů Nového
domova, příspěvková organizace“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 100.000,-- (slovy: jednostotisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Dofinancování nákladů uživatelů Nového domova, příspěvková organizace“ a to na úhradu
nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami poskytování
dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné dne
05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
154092016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03511/2014/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
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9.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Nový domov, p. o.
Ing. Eva Cholewová
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 5 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
GALAXIE CENTRUM POMOCI o. s.
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka 4238

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Ondrejem Berkim, předsedou předsednictva
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice
68899327
CZ68899327
1726795329/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Provozování denního stacionáře
pro dospělé osoby se zdravotním postižením“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 135.000,-- (slovy: jednostotřicetpěttisíc korun českých).

2.

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Provozování denního stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním postižením“
a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016.
V. Závazky smluvních stran

1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro
poskytování dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.

4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
152472016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č.
smlouvy 02770/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a
poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
GALAXIE CENTRUM POMOCI, o.s.
Ondrej Berki
předseda předsednictva
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Příloha
Příloha č. 6 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
UnikaCentrum, z. ú.
zapsána:

v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl U, vložka 150

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Ing. Davidem Jelínkem, ředitelem
Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát
25902148
CZ25902148
1727512319/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Sociální rehabilitace pro osoby
se zrakovým postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
III. Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 115.000,-- (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením a osoby s chronickým duševním
onemocněním“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci ( rozpočet projektu)
za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.
V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
166132015,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03579/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2015.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za UnikaCentrum, z. ú.
Ing. David Jelínek
ředitel
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Příloha
Příloha č. 7 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
UnikaCentrum, z. ú.
zapsána:

v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl U, vložka 150

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Ing. Davidem Jelínkem, ředitelem
Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát
25902148
CZ25902148
1727512319/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Specializovaná doprava pro osoby
se zdravotním postižením v Karviné a okolí“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
III. Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 50.000,-- (slovy: padesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí“
a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016.
V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami pro
poskytování dotací r rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
177892016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
de minimis ve výši Kč 50.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.
2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352.
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Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.
VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
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5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviná svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za UnikaCentrum, z. ú.
Ing. David Jelínek
ředitel
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Příloha
Příloha č. 8 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a

Modrý kříž v České republice
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka 6051

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Mgr. Janem Czudkem, ředitelem
Šadový 311, 737 01 Český Těšín
26641178
CZ26641178
2300417704/2010, vedený u Fio banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení

1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „ Služby následné péče pro osoby závislé
na alkoholu, jiných návykových látkách“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 67.000,-- (slovy: šedesátsedmtisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu, jiných návykových látkách“
a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
173702016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03161/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.
VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Modrý kříž v České republice
Mgr. Jan Czudek
ředitel
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Příloha
Příloha č. 9 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Modrý kříž v České republice
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka 6051

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Mgr. Janem Czudkem, ředitelem
Šadový 311, 737 01 Český Těšín
26641178
CZ26641178
2300417704/2010, vedený u Fio banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Poradna pro osoby závislé a ohrožené
závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 112.000,-- (slovy: jednostodvanácttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Poradna pro osoby závislé a ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách
a hráčských aktivitách“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet
projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
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d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015,č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
163872016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
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5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03161/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
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8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Modrý kříž v České republice
Mgr. Jan Czudek
ředitel
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Příloha
Příloha č. 10 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Armáda spásy v České republice, z. s.
zapsána:

ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl L, vložka 297

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Mgr. Danielem Cieślarem, ředitelem
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky
40613411
CZ40613411
373904563/0300, vedený u Československé obchodní
banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Občané Karviné v Domově Přístav“ (dále
jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
III. Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 26.000,-- (slovy: dvacetšesttisíc korun českých).

2.

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Občané Karviné v Domově Přístav“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
166772016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03573/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Armádu spásy v České republice, z. s.
Mgr. Daniel Cieślar
ředitel
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Příloha
Příloha č. 11 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Akademický ústav Karviná, z. ú.
zapsána:

v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl U, vložka 38

zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

PhDr. Irenou Piskořovou, Ph.D., ředitelkou
Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město
62331485
CZ62331485
1479578/0300, vedený u Československé obchodní
banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže
Oáza“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 70.000,-- (slovy: sedmdesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze
žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné
dne 05.11.2015, č. usnesení 235.

4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení
dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným
označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc
uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a
předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu
poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v
čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol 137292016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce.
V případě
změny
účtu
je
příjemce
povinen
rovněž
doložit
vlastnictví
k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů
smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to Odbor
sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o
tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02822/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.
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VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1.

„Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016 do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami této
smlouvy.

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.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:

a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši vrátit
zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

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.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.

8.

Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na
webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla, účelu poskytnuté dotace a
výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec
smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
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9.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne …………………………………….

V …………………………. dne …………………

……………………………………….……………

………………….…………………………………

za poskytovatele

za příjemce
za Akademický ústav Karviná, z. ú.
PhDr. Irena Piskořová, Ph.D.
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 12 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a

Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena:

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 12 k usnesení

Strana 1 / 5

II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „OBČANSKÁ PORADNA Karviná“ (dále
jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 170.000,-- (slovy: jednostosedmdesáttisíc korun českých).

2.

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„OBČANSKÁ PORADNA Karviná“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100152016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5.

Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány v
režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen ( „pověření“) 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
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formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6.

Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.
VI. UZNATELNÝ NÁKLAD

1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 13 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena:

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení

1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „KONTAKT Karviná, terénní program“
(dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 190.000,-- (slovy: jednostodevadesáttisíc korun českých).

2.

Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„KONTAKT Karviná, terénní program“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100252016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
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02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
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účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 14 k usnesení
MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a

Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení

1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům
pro ženy a ženy s dětmi“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 86.000,-- (slovy: osmdesátšesttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi“ a to na úhradu nákladů

uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
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Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je
den jejich odepsání z účtu příjemce,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015 č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100912016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením
č. ……… ze dne 15.03.2016.

V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 15 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „HANNAH Orlová, azylový dům“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 10.000,-- (slovy: desettisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„HANNAH Orlová, azylový dům“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100862016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 16 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické
dílny“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 33.000,-- (slovy: třicettřitisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze
žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100552016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 17 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „POHODA Karviná, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 139.000,-- (slovy: jednostotřicetdevěttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ a to na úhradu nákladů uvedených
v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100182016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 18 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 60.000,-- (slovy: šedesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ a to na úhradu nákladů
uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100412016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 19 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „STREETWORK ON LINE Karviná, TP –
3v1: Teenstreet + 6Ka + Předvoj“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 188.000,-- (slovy: jednostoosmdesátosmtisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„STREETWORK ON LINE Karviná, TP – 3v1: Teenstreet + 6Ka + Předvoj“ a to na úhradu
nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016
do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
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d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100472016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
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02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
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účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 20 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „STREETWORK ON LINE Karviná, TP –
Drogový street“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 150.000,-- (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„STREETWORK ON LINE Karviná, TP – Drogový street“ a to na úhradu nákladů uvedených
v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016
do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
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d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100492016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
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02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
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účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 21 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Poradna rané péče EUNIKA“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 8.000,-- (slovy: osmtisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Poradna rané péče EUNIKA“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100842016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 22 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „EUNIKA Karviná, denní stacionář“ (dále
jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 120.000,-- (slovy: jednostodvacettisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„EUNIKA Karviná, denní stacionář“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100812016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 22 k usnesení

Strana 4 / 5

údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 23 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná,
Orlová“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 180.000,-- (slovy: jednostoosmdesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
99942016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 24 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská diakonie
zapsána:

v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury dne 5.9.1996, č. evidence 17-022/2006

zastoupena

Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým
náměstkem
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
CZ65468562
23035-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 26.000,-- (slovy: dvacetšesttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením“ a to na úhradu nákladů
uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
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města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
100752016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02883/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
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údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Slezskou diakonii
Ing. Bronislav Kostka
provozně ekonomický náměstek
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Příloha
Příloha č. 25 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1225
Gertrudou Remešovou, ředitelkou
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
42864917
CZ42864917
86-5919640217/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Domov pro seniory v Karviné“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 99.000,-- (slovy: devadesátdevěttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Domov pro seniory v Karviné“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
162732016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03017/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za SLEZSKOU HUMANITU,
obecně prospěšnou společnost
Gertruda Remešová
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 26 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1225
Gertrudou Remešovou, ředitelkou
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
42864917
CZ42864917
86-5919640217/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Domov pro seniory v Orlové“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 44.000,-- (slovy: čtyřicetčtyřitisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Domov pro seniory v Orlové“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
162792016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
03017/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za SLEZSKOU HUMANITU,
obecně prospěšnou společnost
Gertruda Remešová
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 27 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1225
Gertrudou Remešovou, ředitelkou
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
42864917
CZ42864917
86-5919640217/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Mobilní domácí hospic SLEZSKÁ
HUMANITA, obecně prospěšná společnost“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 200.000,-- (slovy: dvěstětisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Mobilní domácí hospic SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost“ a to na úhradu
nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016
do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
162822016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje,
de minimis ve výši Kč
18. 12. 2013, o použití
de minimis (publikováno

že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
200.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
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Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za SLEZSKOU HUMANITU,
obecně prospěšnou společnost
Gertruda Remešová
ředitelka
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Příloha
Příloha č. 28 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Charita Český Těšín
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném
u Ministerstva kultury dne 30.10.1996,
č. evidence 8/1-08-707/1996
Mgr. Martinem Hořínkem, ředitelem
Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín
60337842
CZ60337842
42355002/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s.

(dále jen „příjemce“)

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 28 k usnesení

Strana 1 / 5

II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Charitní středisko „Kometa“ v Karviné“
(dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 150.000,-- (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Charitní středisko „Kometa“ v Karviné“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
162692016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Příjemce dotace prohlašuje, že služby podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány
v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy
02959/2015/SOC, dále jen „pověření“) 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.
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6. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje
příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Charitu Český Těšín,
Mgr. Martin Hořínek,
ředitel
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Příloha
Příloha č. 29 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
ADRA, o. p. s.
zapsána:
zastoupena
na základě plné moci ze dne:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1196
Mgr. Hanou Čadovou, vedoucí
30.11.2015
Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5
61388122
CZ61388122
256650824/0300, vedeném u Československé obchodní
banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Projekty ADRA v Karviné 2016“ (dále jen
„projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 195.000,-- (slovy: jednostodevadesátpěttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Projekty ADRA v Karviné 2016“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci
(rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
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na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
134932016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje,
de minimis ve výši Kč
18. 12. 2013, o použití
de minimis (publikováno

že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
195.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
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Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
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4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za ADRU, o. p. s.
Mgr. Hana Čadová
vedoucí
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Příloha
Příloha č. 30 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl L, vložka 5546
Mgr. Lenkou Kalnikovou, předsedkyní
Dolní Marklovice 232, 735 72 Petrovice u Karviné
26591537
179145479/0300, vedeném u Československé obchodní
banky, a. s., Poštovní spořitelna

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
2016“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 40.000,-- (slovy: čtyřicettisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2016“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti
o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
172652016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
de minimis ve výši Kč 40.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
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6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
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5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně
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Příloha
Příloha č. 31 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl L, vložka 5546
Mgr. Lenkou Kalnikovou, předsedkyní
Dolní Marklovice 232, 735 72 Petrovice u Karviné
26591537
179145479/0300, vedeném u Československé obchodní
banky, a. s., Poštovní spořitelna

(dále jen „příjemce“)
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II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Klub pro děti Bublina 2016 – zařízení
sociálně výchovné činnosti“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 170.000,-- (slovy: jednostosedmdesáttisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Klub pro děti Bublina 2016 – zařízení sociálně výchovné činnosti“ a to na úhradu nákladů
uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
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nejpozději však do 7 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,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
172612016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
de minimis ve výši Kč 170.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
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6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
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5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
Mgr. Lenka Kalniková
předsedkyně
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Příloha
Příloha č. 32 k usnesení

MMK/SML/……/2016
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Smluvní strany
statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
k podpisu oprávněn/a na základě
plné moci/pověření ze dne……..:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem
(doplnit jméno, příjmení a funkci)
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Oblastní spolek ČČK Karviná
zapsána:
zastoupena
se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl L, vložka 39626
Luďkem Rechbergem, předsedou
Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná-Mizerov
00426458
2533-791/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 32 k usnesení

Strana 1 / 5

II. Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
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.“).
Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na základě
individuálně posouzené žádosti příjemce.
Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu: „Senior doprava ČČK“ (dále jen „projekt“).
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých jako dotace a patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

III. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV. Účelové určení a výše dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční
dotaci v celkové výši:
Kč 100.000,-- (slovy: jednostotisíc korun českých).

2. Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním projektu
„Senior doprava ČČK“ a to na úhradu nákladů uvedených v příloze žádosti o dotaci (rozpočet
projektu) za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V. Závazky smluvních stran
1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce
uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným
v čl. IV této smlouvy a na úhradu výdajů dle čl. IV této smlouvy,
b) předložit poskytovateli ve lhůtě do 03.03.2017 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Karviné,
c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět
na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. Rozhodným okamžikem
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Odboru sociálnímu, Magistrátu
města Karviné písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět
na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
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Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je
den jejich odepsání z účtu příjemce,
e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválenými Zastupitelstvem města
Karviné dne 05.11.2015, č. usnesení 235.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Zásadami a právními předpisy,
b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit
účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2016,
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, 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 všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo
jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita
dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu SMK“, číslo smlouvy a výši
použité dotace v Kč,
f) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících
se projektu,
g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k projektu,
h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné
a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle
účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti
na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě
bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo
v sídle poskytovatele,
i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol
137032016,
j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními
údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
m) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, a to
Odbor sociální, Magistrátu města Karviné o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací,
v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory
de minimis ve výši Kč 100.000,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva
nabude účinnosti.
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6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení
povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp.
subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou
de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.
7. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky ve smyslu čl. 2 Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen
neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti
veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory de minimis.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2016
do 31.12.2016.
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a ostatními podmínkami
této smlouvy.
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.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné
výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4. 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.
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5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 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.
8. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. Souhlas se zveřejněním se týká názvu, sídla,
účelu poskytnuté dotace a výše poskytnuté dotace i případných osobních údajů uvedených v této
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým
usnesením č. ……… ze dne 15.03.2016
V Karviné dne ……………………………………. V …………………………. dne …………………

……………………………………….…………… ………………….…………………………………
za poskytovatele

za příjemce
za Oblastní spolek ČČK Karviná
Luděk Rechberg
předseda
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