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Důvodová zpráva
Podpis smlouvy a přijetí účelové dotace - Zájmové kroužky na ZŠ v ORP Karviná v rámci
projektu Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v MSK II
Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné předkládá orgánům města ke schválení smlouvu, ve
znění dle Přílohy č.1 k usnesení, a následné přijetí účelové dotace od Moravskoslezského kraje (dále
jen MSK) v rámci projektu Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.
Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků škol v Moravskoslezském kraji formou
kroužků k tématům: podpora polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní trendy
a technologie, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotností (čtenářská,
matematická, finanční), podpora digitálních kompetencí.
Podání žádosti o dotaci bylo schváleno na 51. zasedání Rady města Karviné, usnesením č. 2077,
ze dne 27.01.2021. Podpis smlouvy a přijetí dotace byl doporučen na 60. zasedání Rady města Karviné
usnesením č.2413 ze dne 9.6.2021.
Do projektu jsou zapojeny následující školy:
1) Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
2) Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
3) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
4) Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
5) Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
6) Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
7) Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
Karviná, příspěvková organizace
Termín realizace projektu:
07/2021 – 11/2023
Financování projektu:
Výše dotace: 95 %, spolufinancování pro obce je 0,- Kč (5% spolufinancování hradí kraj).
Poskytovatel podle této Smlouvy poskytne Příjemci investiční (0,- Kč) a neinvestiční (1.213.880,- Kč)
dotaci v souhrnné maximální výši 1.213.880,- Kč (slovy jeden milion dvě stě třináct tisíc osm set
osmdesát korun českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů na realizaci činností v rámci
projektu.
Pro poskytnutí dotace MSK je nutné uzavřít navrhovanou Smlouvu o partnerství a poskytnutí dotace ve
znění dle Přílohy č.1 k usnesení.
Doporučení Rady města Karviná
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviná doporučuje Zastupitelstvu města Karviná
schválit uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí podpory s Moravskoslezským a dle jejich podmínek
následné schválit přijetí dotace z Moravskoslezkého kraje v rámci projektu Odborné, karierové a
polytechnické vzdělávání v MSK II reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Strana 1 / 1

Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

SMLOUVA
o partnerství a poskytnutí dotace
Článek I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

115-7322460247/0100

(dále jen „Poskytovatel“)
2. Statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupena:

Ing. Jan Wolf - primátor

IČO:

00297534

DIČ:
bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

94-1020791/0710

(dále jen „Příjemce“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství a poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“):

Článek II.
Základní ustanovení
1. Tato Smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Poskytovatele je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude
postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Účelem této Smlouvy je poskytnutí dotace na podporu vzájemné spolupráce Poskytovatele a Příjemce, kteří
společně realizují projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.“, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (dále také „OPVVV“), za podmínek určených touto Smlouvou.
5. Vztahy mezi Poskytovatelem a Příjemcem se řídí principy partnerství v projektu, které jsou vymezeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce obecná část a specifická část k výzvě č. 02_19_078 „Implementace
krajských akčních plánů II“ v rámci OPVVV (dále jen „Příručka pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze
je uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory, případně v rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí
podpory.
6. Poskytovatel a Příjemce jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle pravidel uvedených v této Smlouvě,
a právním aktu o poskytnutí podpory k projektu, případně v jiném právním aktu vydaném Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Příručce pro žadatele a příjemce, dle metodických pokynů OPVVV a dle pokynů
Poskytovatele.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní
straně. V případě změny účtu Příjemce je Příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
Článek III.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci podle dále sjednaných podmínek
účelově určenou dotaci a závazek Příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením, za
podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s principy partnerství v projektu.
Článek IV.
Účelové určení a výše dotace
1. Poskytovatel podle této Smlouvy poskytne Příjemci investiční (0,- Kč) a neinvestiční (1.213.880,- Kč) dotaci v
souhrnné maximální výši 1.213.880,- Kč (slovy jeden milion dvě stě třináct tisíc osm set osmdesát korun
českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů na realizaci činností v rámci projektu.
2. Příjemce je povinen čerpat finanční prostředky v souladu s pokyny Poskytovatele a strukturou jeho rozpočtu
schválenou Příjemci v právním aktu o poskytnutí podpory k projektu a dostupnou prostřednictvím sdíleného

úložiště projektu na adrese https://mskraj-my.sharepoint.com (dále jen „sdílené úložiště“). Změna struktury
rozpočtu Příjemce a výše jednotlivých kapitol je možná pouze na základě Poskytovatelem schváleného
změnového formuláře, vytvořeného Poskytovatelem a předaného Příjemci, který Příjemce zasílá Poskytovateli
v elektronické podobě prostřednictvím sdíleného úložiště. Změna struktury rozpočtu Příjemce nevyžaduje
uzavírání dodatku Smlouvy.
3. Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených
a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.
Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než 1.213.880,- Kč, konečná výše dotace se
úměrně sníží a Příjemce obdrží dotaci ve výši celkových skutečných uznatelných nákladů.
Pokud celkové skutečné uznatelné náklady projektu překročí max. 1.213.880,- Kč, konečná výše dotace se
nezvyšuje a Příjemce obdrží max. 1.213.880,- Kč.
Článek V.
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci na projekt v dílčích platbách převodem na účet Příjemce
uvedený v čl. I odst. 2 této Smlouvy.
2. Dotace bude Příjemci poskytována prostřednictvím mechanismu dílčích plateb, a to takto:
a) Poskytovatel bude Příjemci zálohové platby poskytovat bezhotovostním převodem na účet jeho zřizovatele,
který je uveden v příloze č. 1 Smlouvy, pokud zřizovatelem není sám Příjemce. Zřizovatel má povinnost tyto
prostředky neprodleně převést na bankovní účet Příjemce, který je uveden v článku I této Smlouvy.
b) Poskytovatel poskytne Příjemci první zálohovou platbu, kterou bude Příjemce povinen využít k úhradě svých
uznatelných nákladů, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to ve výši
121.388,- Kč (slovy jedno sto dvacet jedna tisíc tři sta osmdesát osm korun českých);
c) Poskytovatel poskytne Příjemci druhou zálohovou platbu, kterou bude Příjemce povinen využít k úhradě
svých způsobilých nákladů, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy platba od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, určená na realizaci projektu, bude zapojena do rozpočtu Poskytovatele nebo bude
přijata na projektový účet Poskytovatele, podle toho, co nastane později);
d) druhá zálohová platba bude Příjemci poskytnuta ve výši 242.776,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet dva tisíc sedm
set sedmdesát šest korun českých);
e) další dílčí platby budou Příjemci poskytnuty vždy do 20 pracovních dnů ode dne, kdy platba od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, určená na realizaci projektu, bude zapojena do rozpočtu Poskytovatele,
nebo bude přijata na projektový účet Poskytovatele podle toho, co nastane později;
f)

dílčí platba bude Příjemci poskytnuta pouze v případě, že Příjemce předloží v termínu stanoveném v odst.
4 písm. h) tohoto článku podklady pro monitorovací zprávu včetně dokladů prokazujících náklady vzniklé a
uhrazené v předchozím monitorovacím období a finanční plán předpokládaných nákladů v následujícím
monitorovacím období dle odst. 4 písm. i) tohoto článku. V případě opožděného předložení podkladů pro
monitorovací zprávu budou peněžní prostředky ve výši uznatelných nákladů doložených opožděně
poskytnuty v rámci dílčí platby poskytované na základě podkladů pro následnou monitorovací zprávu;
g) výši průběžné dílčí platby stanoví Poskytovatel na základě předložených podkladů pro monitorovací zprávu
a předloženého finančního plánu pro následující monitorovací období, které Poskytovatel schválí;
h) v případě nedostatku finančních prostředků může Příjemce požádat Poskytovatele o poskytnutí mimořádné
zálohové platby. Žádost o poskytnutí mimořádné platby bude doložena dokumenty, ze kterých vyplývá
potřeba poskytnutí dalších finančních prostředků. Na poskytnutí mimořádné zálohové platby není právní
nárok.
3. Povinnost Poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy se považuje za splněnou dnem odepsání finančních
prostředků z jeho účtu.

4. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této Smlouvy a pouze k úhradě
uznatelných nákladů vymezených v čl. VIII této Smlouvy;
b) použít poskytnuté finanční prostředky v souladu s pokyny Poskytovatele;
c) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto Smlouvou, právními předpisy ČR a EU a politikami
EU, zejména pak pravidly hospodářské soutěže, platnými předpisy upravujícími veřejnou podporu, principy
ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;
d) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy
ČR a EU nejméně do 31. 12. 2033;
e) vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud
Příjemce povede daňovou evidenci, je povinen dbát na to, aby příslušné doklady prokazující náklady
související s projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné
a musí být vedeny průběžně písemně chronologicky způsobem zaručujícím jejich trvalost dle pravidel
stanovených v Příručce pro žadatele a příjemce. Čestné prohlášení Příjemce o vynaložení finanční
prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad. Dále je
povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; vést oddělené účetnictví (např.
analytickými účty nebo účetním střediskem) o všech účetních případech vztahujících se k projektu;
f) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem a registračním číslem projektu;
g) na požádání umožnit Poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu;
h) předkládat Poskytovateli v pravidelných měsíčních intervalech od data zahájení projektu tj. 1. 7. 2021 nebo
vždy, kdy o to Poskytovatel požádá, podklady pro monitorovací zprávy o realizaci projektu. Příjemce je
povinen podklady pro monitorovací zprávu předložit v elektronické podobě, na formulářích zveřejněných
Poskytovatelem v jím požadovaném rozsahu;
i)
j)

předkládat Poskytovateli finanční plán předpokládaných výdajů na následující monitorovací období
definované v právním aktu o poskytnutí podpory, a to vždy, kdy o to Poskytovatel požádá, minimálně však
v termínech pro předložení řádné monitorovací zprávy;
do 31. 12. 2023 předložit Poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu, jež je finančním vypořádáním ve
smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. Na základě schválení závěrečného vyúčtování ze
strany Poskytovatele je Příjemce povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět
Poskytovateli na stejný účet, ze kterého mu byla zaslána zálohová platba (účet zřizovatele), a to do 14
kalendářních dnů ode dne tohoto schválení. Zřizovatel, pokud jím není sám Příjemce, neprodleně přepošle
nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace na účet Poskytovatele. Rozhodným okamžikem vrácení
nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání
z účtu Příjemce;

k) předložit Poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu dle písm. j) tohoto odstavce
Smlouvy na předepsaných formulářích, úplné a bezchybné, včetně:



l)

závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového
zhodnocení;
přehledu o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu Poskytovatele, nebo prohlášení
o neexistenci takových vracených prostředků;
čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za Příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti
závěrečného vyúčtování;

v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
musí Příjemce bezodkladně ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně nebo ústně do písemného
protokolu a do 14 kalendářních dnů od ohlášení této skutečnosti předložit předčasné závěrečné vyúčtování
projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. Na základě

schválení závěrečného vyúčtování ze strany Poskytovatele je Příjemce povinen vrátit nevyčerpané finanční
prostředky poskytnuté dotace zpět Poskytovateli na stejný účet, ze kterého mu byla zaslána zálohová platba
(účet zřizovatele), a to do 14 kalendářních dnů ode dne tohoto schválení. Zřizovatel, pokud jím není sám
Příjemce, neprodleně přepošle nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace na účet Poskytovatele.
Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet
Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
Článek VI.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu dle této Smlouvy tak, že:
A. Poskytovatel bude provádět tyto činnosti:
a) řízení projektu;
b) projektové řízení/administrace projektu, zpracování změn a doplnění projektu;
c) průběžné informování Příjemce;
d) průběžné vyhodnocování projektových činností;
e) vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu;
f)

zajištění povinné publicity projektu v souladu s pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce;

g) projednání veškerých změn a povinností s Příjemcem;
h) zpracování monitorovacích zpráv včetně předkládání žádostí o platby.
B. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
a) realizace klíčových aktivit projektu vyplývající z právního aktu o poskytnutí podpory;
b) evaluace výstupů z projektu;
c) spolupráce při zajišťování cílových skupin a zprostředkování kontaktu s cílovými skupinami projektu;
d) zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech a dle metodických pokynů Poskytovatele;
e) poskytování podkladů a dokumentů k realizovaným aktivitám v termínech, rozsahu a struktuře
požadované Poskytovatelem;
f) vyúčtování vynaložených prostředků dle Smlouvy;
g) zajištění výstupů a monitorovacích indikátorů a jejich vykazování;
h) zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy zadávání veřejných zakázek; při zadávání zakázek
malého rozsahu bude postupovat v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce obecná část.
2. Poskytovatel a Příjemce se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této
Smlouvy.
3. Příjemce je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy smluvních stran.
4. Příjemce má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených
výsledků projektu a související dokumentace.
5. Příjemce se dále zavazuje:
a) v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti a způsobilosti
nákladů;
b) po celou dobu přípravy, realizace a udržitelnosti projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky EU,
zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany
životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

c) po celou dobu přípravy, realizace projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným, byť i jen částečně, z
finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.
Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné
škodné události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory, opětovně pořídit nebo
uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to bez zbytečného odkladu;
d) při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Rady (ES) č.
1304/2013, nařízením Rady (ES) č. 1828/2006, Příručkou pro žadatele a příjemce finanční podpory a v
souladu s pokyny Poskytovatele;
e) o plánovaných i neplánovaných podstatných a nepodstatných změnách projektu dle aktuální verze Příručky
pro žadatele a příjemce informovat Poskytovatele bezodkladně, každá takováto změna podléhá schválení
Poskytovatelem. Poskytovatel se k navrhovaným změnám vyjádří nejpozději do 10 pracovních dní od jejich
obdržení;
f) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,
g) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle
čl. IV této Smlouvy;
h) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 11. 2023;
i)

poskytnout Poskytovateli neomezenou bezplatnou licenci k užití autorských děl, které jsou chráněny právem
duševního vlastnictví (dále jen „autorská díla“), dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění
pozdějších předpisů, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást
licence, jestliže byly při vzniku autorských děl použity prostředky poskytnuté Příjemci na realizaci projektu,
a to bez zbytečného odkladu po vzniku autorských děl. Pokud jsou práva k autorským dílům držena jinou
osobou než Příjemcem, je Příjemce povinen smluvně s touto jinou osobou zajistit pro Poskytovatele
neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě
licence (resp. částečnou licenci);

j)

bezplatně předat všechny nově vytvořené produkty, definované v právním aktu o poskytnutí podpory, nebo
jejich kopie (vždy vše ve dvojím vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné podobě, nebo na
elektronickém nosiči) do vlastnictví Poskytovatele, a to nejpozději spolu se závěrečným vyúčtováním;

k) umožnit provedení průběžné a následné kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Příjemce
realizuje v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se Příjemce zavázal dle
této Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich
zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, územní finanční
orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Poskytovatel, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu
kontroly;
l)

bezodkladně informovat Poskytovatele o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na projektu,
o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich
splnění;

m) neprodleně, nejpozději však do 5 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;
n) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat Poskytovatele o vlastní přeměně nebo
zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této Smlouvy.
6. Příjemce není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z prostředků poskytnutých z
jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu,
státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.
7. Poskytovatel se zavazuje informovat Příjemce o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné změny právního aktu o poskytnutí podpory.

Článek VII.
Odpovědnost v projektu
1. Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory na projekt vůči řídícímu orgánu,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, je Poskytovatel.
2. Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli dotaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. za jím zaviněné vzniklé
nezpůsobilé výdaje projektu, které vznikly porušením jeho povinností z této Smlouvy.
3. Porušení podmínek uvedených v čl. V odst. 4 písm. h) i), j), k) a l) Smlouvy je považováno za porušení méně
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se
stanoví následujícím způsobem:
a) Předložení podkladů dle čl. V odst. 4 písm. h), i), j) a l) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů

1.500 Kč,

od 8 do 30 kalendářních dnů

3.000 Kč,

od 31 do 50 kalendářních dnů

5.000 Kč,

b) Porušení podmínky stanovené v čl. V odst. 4 písm. k) spočívající ve formálních nedostatcích
závěrečného vyúčtování
5 % poskytnuté dotace.
4. Porušení podmínek uvedených v čl. VI odst. 5 písm. m) a n) Smlouvy je považováno za porušení méně závažné
ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví
následujícím procentem:
a) Porušení podmínky stanovené v čl. VI odst. 5 písm. m)

2 % poskytnuté dotace,

b) Porušení podmínky stanovené v čl. VI odst. 5 písm. n)

5 % poskytnuté dotace.

Článek VIII.
Uznatelný náklad
1. Dotace pokrývá náklady Příjemce na realizaci činností v rámci projektu, jimiž se podílí na realizaci klíčových
aktivit, a jsou podrobně popsány v právním aktu o poskytnutí podpory k projektu a dostupnou prostřednictvím
sdíleného úložiště. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů.
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 7. 2021 do 30. 11. 2023, a byl uhrazen nejpozději do
31. 12. 2023;
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této Smlouvy a ostatními podmínkami této Smlouvy;
c) byl vynaložen v souladu se schválenou strukturou rozpočtu Příjemce v právním aktu o poskytnutí podpory
k projektu;
d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.
3. 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.
4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
Článek IX.
Ochrana informací a osobních údajů

1. Příjemce je povinen zachovat jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
2. Příjemce není oprávněn uvolnit, sdělit ani zpřístupnit jakékoliv třetí osobě informace o Poskytovateli bez jeho
předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a je povinen podniknout veškeré kroky nezbytné
k zabezpečení daných informací. Povinnost zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých informací zůstává
v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení tohoto článku
Smlouvy ze strany Příjemce;
b) které jsou Příjemci známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Poskytovatele;
c) které budou následně Příjemci sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě, jež rovněž není ve vztahu
k nim nijak vázána;
d) jejichž sdělení vyžadují platné právní předpisy.
4. Příjemce se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo
pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo
poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito
informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Příjemce se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly
uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
a zajistit ochranu citlivých informací poddodavatelem či zaměstnanci Příjemce odpovídá Poskytovateli přímo
Příjemce.
5. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění předmětu a účelu této Smlouvy.
6. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této Smlouvy, za tímto
účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu
nezbytnou k uplatnění práv Příjemce vyplývajících z této Smlouvy, osobní údaje likvidovat.
7. Příjemce učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující
přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.
8. Příjemce zajistí, aby jeho pracovníci byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti
mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
9. Příjemce zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány
v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.
10. Příjemce zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače či
jiného zařízení pouze:
a) je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem;
b) je-li přístup k užívání počítače či jiného zařízení, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.
11. Je-li pro účely této Smlouvy nezbytné poskytnout Příjemci kopii databází, souborů nebo nosičů údajů
obsahujících jakékoliv údaje o činnosti Poskytovatele a jím určených organizací, je Příjemce povinen s takovými
údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.
12. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.
13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Poskytovatele, Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností
obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručení výpovědi
Příjemci v případě, že Příjemce poruší rozpočtovou kázeň a Poskytovatel má podle této Smlouvy ještě povinnost
poskytnout mu další finanční plnění.
2. Poskytovatel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět:
a) poruší-li Příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v čl. V odst. 4 a v čl. VI
odst. 5 této Smlouvy, nepřesáhne-li výše neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků
50 % peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně, nebo
b) poruší-li Příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v čl. V. odst. 4 a čl. VI
odst. 5 této Smlouvy, jedná-li se o méně závažné porušení podmínky, za něž je v čl. VII odst. 3 a 4 stanoven
nižší odvod.
3. Případné změny a doplňky této Smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
k této Smlouvě, které budou výslovně za dodatky této Smlouvy označeny.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Poskytovatel a jeden
Příjemce.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé
smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V
takovém případě nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. 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.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se
zákonem Poskytovatel.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …………………. ze
dne ………………….….

V Ostravě dne ………………

V Karviné dne ……………

……………………………………

………………………………………

za Poskytovatele
Přílohy:
Příloha č. 1 – Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu

za Příjemce

SOUHLAS ZŘIZOVATELE
SE ZAPOJENÍM ORGANIZACE DO PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM,
VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ NA POZICI PARTNERA PROJEKTU

příloha č. 1 smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace u výzvy č. 02_19_078 „Implementace krajských
akčních plánů II“ v rámci OPVVV
Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.“, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Vymezení pozic v projektu:
1. poskytovatel dotace (kraj): Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28.října 117, 702 18 Ostrava
zastoupený:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
bankovní účet:
115-7322460247/0100
IČO (IČ):
70890692
ID datové schránky: 8x6bxsd
2. příjemce dotace v projektu (škola):
se sídlem:
zastoupená:
bankovní účet:
IČO (IČ):

ID datové schránky:

3. zřizovatel příjemce (obec, církevní organizace, kraj, jiný subjekt): Statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený:
Ing. Jan Wolf, primátor
bankovní účet:
94-1020791/0710
ID datové schránky: es5bv8q
IČO (IČ):
00297534
Zřizovatel ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, souhlasí s uzavřením smlouvy
o partnerství a poskytnutí dotace mezi shora uvedeným poskytovatelem a příjemcem.
Zároveň s tímto souhlasem se zřizovatel příjemce zavazuje, po obdržení dotace na bankovní účet, tyto
prostředky neprodleně převést na bankovní účet příjemce projektu.
………………………………………...........................................................
Podpis statutárního zástupce/písemně pověřené osoby

V Karviné

Dne…………………………

