Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení)
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob….
Příjemce je zapsán v živnostenském rejstříku …...…úřadem v …………. dne ……….
Příjemce je církevní právnickou osobou zapsanou v evidenci Ministerstva kultury ČR dne
pod číslem….
Ověřená kopie (výpis)……..…….. tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě.
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených

na podporu rodiny 2015

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011
ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ……………č.……ze dne…………neinvestiční
dotaci ve výši…….. Kč (slovy: ………- korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce, č. ú. ……….., pod UZ (účelovým znakem) xx, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla
poskytnuta.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem poskytování sociálních služeb v souladu se žádostí
předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2015“, a to v následujícím členění:
- na aktivitu/službu
- na aktivitu/službu

Kč
Kč

a poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č.1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací
jazykových, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.
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3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII. Zásad za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2015. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do
31.12.2015. Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2015.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu v maximální výši 30 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 31 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 31 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem
a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
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k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na
zajištění stejné služby/činnosti v rámci jakéhokoli individuálního projektu Ústeckého
kraje financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF, je
povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla poskytnuta. Alikvotní
část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin.
n) Respektovat závěry kontroly provedené odborem sociálních věcí nebo
kontroly krajského úřadu.

orgánem

o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
q) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
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Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením………..č. …………….ze dne……

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet vč. plánu čerpání dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje
Příloha č. 2 – Doklad osvědčující právní subjektivitu příjemce
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