
zcrm KUJIP01B3JMA
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID PR02738.0002

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800 
variabilní symbol: 2020

a

Dům sociálních služeb Pacov, p. o.
se sídlem: Malovcova 1080, 39501 Pacov
IČO: 63893703
zastoupen: Mgr. Michaelou Pučálkovou, DiS., ředitelka
(dále jen “Příjemce”)
název zřizovatele: Město Pacov
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-2918261/0710
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s ust. § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Cl. 2
, Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí veřejné finanční podpory formou dotace (dále jen „dotace) 
na kompenzaci již uhrazených výdajů spojených s pořízením vybavení sociálních služeb 
potřebného pro přechod na vysílací standard DVB-T2. Zařízení sociálních služeb, pořízené 
vybavení i vynaložené výdaje, jichž se poskytnutá finanční podpora týká, jsou blíže 
specifikovány v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1.

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u vybavení, jehož pořízení bylo kompenzováno dotací poskytnutou podle této 
smlouvy, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, 
povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši 16 000 Kč (slovy: šestnácttisíckorunčeských).
2) Dotace je veřejnou finanční podporou 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, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3) Souběh dotace s finanční podporou z programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na pořízení vybavení uvedeného v Příloze č. 1 není možný. Souběh dotace 
dle této smlouvy s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na pořízené vybavení však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na jeho pořízení.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později
do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Vzhledem k tomu, že dotace je poskytnuta jako kompenzace již vynaložených výdajů, 
není účel použití poskytnutých prostředků stanoven ani časově omezen.

2) Příjemce dotace není povinen podat její vyúčtování, ale je povinen výdaje, které jsou 
předmětem kompenzace a jsou uvedeny v příloze č. 1 promítnout ve svém účetnictví 
v účetním období, kdy byly vynaloženy.

3) Uznatelnost výdajů uvedených v Příloze č. 1 podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislostí s přechodem 
na vysílací standard DVB-T2 byly ověřeny při rozhodování o poskytnutí dotace.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví). Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
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c) úhrada celkových výdajů na pořízené vybavení byla prokázána v Příloze č, 1,
d) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
e) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady na pořízení vybavení (faktury, 

paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

f) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
g) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu 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 „kontrola").

3) Kraj je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v Příloze č. 1 a 
dodržování povinností stanovených v této smlouvě i po poskytnutí dotace na účet 
příjemce dotace, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po 
roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - 
písm. c) a písm. f) a písm. -1) této smlouvy.

4) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o řešení přechodu na 
vysílací standard DVB-T2 uvést fakt, že pořízení vybavení bylo podpořeno Krajem.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu 3 let zajistí, aby pořízené vybavení bylo v jeho 
vlastnictví nebo ve vlastnictví jeho zřizovatele a aby bylo používáno pro uživatele sociální 
služby, pokud tomuto užívání nebrání objektivní důvody (např. neopravitelná porucha).

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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2) Smluvní sírany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Michal Šandera, tel. 564 602 808, e-mail: 
sandera.m@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 6. 2020 
usnesením č. 1242/21/2020/RK.

V / V Jihlavě dne
1 6 - 07 - 2020

DSSP Dům sociálních služeb Pacov, p. o. 
Malovcova 1080, 395 01 Pacov 
IČO: 638 93 703

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana
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KrajVysocma

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA 

VYSÍLACÍ STANDARD DVB-T2

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) ID PR02738.0002
Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

IČO: 63893703

Přesný název: Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Malovcova 1080

Obec: Pacov

PSČ: 39501

Sídlo pošty: Pacov

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4708360237

Titul: Mgr.

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Michaela

Příjmení: Pučálková, DiS.

Funkce: Ředitelka

Titul:

Jméno: Lenka

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Chválová, DiS.
osoba projektu) Funkce:

Email: lenka.chvalova@straziste.cz

Tel.: 733618268

Adresa zařízení (místo Ulice, čp: Malovcova 1080
provozování sociální služby) Obec: Pacov

Doba vzniku a proplacení
Od: 11.11.2019

způsobilých nákladů Do: 11.2.2020



Kód sociální služby

m Domovy pro seniory
□ Domovy pro osoby se zdravotním postižením
m Domovy se zvláštním režimem
□ Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče
□ Chráněné bydlení
□ Týdenní stacionáře
□ Azylové domy
□ Domy na půl cesty
□ Terapeutické komunity
□ Zařízení následné péče
□ Zařízení pro krizovou pomoc
□ Zařízení sociální rehabilitace
□ Odlehčovací služby

Počet lůžek 80

Počet set top boxů 0

Počet TV přijímačů 3

Počet společných televizních antén 1

Informace o realizovaném technickém řešení
SET TOP BOX

Značka a model pořízeného SET TOP BOXu 0

Pořizovací cena SET TOP BOXu 0

Požadovaná výše dotace za SET TOP BOX 
(maximálně 1000 Kč) 0

Značka a model televizního přijímače, ke kterému 
bude SET TOP BOX připojen (a neumožňuje příjem 
ve formátu DVB-T2/HEVC

0

Rok výroby či pořízení televizního přijímače, ke 
kterému bude SET TOP BOX připojen 0

Počet pořízených set top boxů v této variantě 0

Požadovaná celková dotace za SET TOP BOX 0

Televizní přijímač

Značka a model pořízeného televizního přijímače Samsung UE5 5RU7172

Pořizovací cena televizního přijímače 15000

Požadovaná výše dotace za televizní přijímač 
(maximálně 3000 Kč)

3000

Značka a model televizního přijímače, který je nově 
pořízeným televizním přijímačem nahrazen a 
neumožňuje příjem ve formátu DVB-T2/HEVC

LG plazma

Rok výroby či pořízení televizního přijímače, který je 
nově pořízeným televizním přijímačem nahrazen

Rok pořízení 2008



Počet pořízených televizních přijímačů v této variantě 1

Celková výše dotace za televizní přijímač 3000

Televizní přijímač

Značka a model pořízeného televizního přijímače Samsung UE5 5RU7172

Pořizovací cena televizního přijímače 15000

Požadovaná výše dotace za televizní přijímač 
(maximálně 3000 Kč) 3000

Značka a model televizního přijímače, který je nově 
pořízeným televizním přijímačem nahrazen a 
neumožňuje příjem ve formátu DVB-T2/HEVC

ECG 32 LHD 72 DVB-T

Rok výroby či pořízení televizního přijímače, který je 
nově pořízeným televizním přijímačem nahrazen Rok pořízení 2009

Počet pořízených televizních přijímačů v této variantě 1

Celková výše dotace za televizní přijímač 3000

Televizní přijímač

Značka a model pořízeného televizního přijímače LG 43UM7400

Pořizovací cena televizního přijímače 10000

Požadovaná výše dotace za televizní přijímač 
(maximálně 3000 Kč) 3000

Značka a model televizního přijímače, který je nově 
pořízeným televizním přijímačem nahrazen a 
neumožňuje příjem ve formátu DVB-T2/HEVC

LCD CHANGHONG LT42GF700EB

Rok výroby či pořízení televizního přijímače, který je 
nově pořízeným televizním přijímačem nahrazen Rok pořízení 2010

Počet pořízených televizních přijímačů v této variantě 1

Celková výše dotace za televizní přijímač 3000

Společná televizní anténa

Adresa upraveného anténního systému (STA) Malovcova 1080, 395 01 Pacov

Charakter úpravy (stručný popis)
Byla provedena nezbytná úprava 
anténního systému spočívající v 
montáži vč. materiálu tak, aby byl 

umožněn příjem standardu DVB-T2.

Celkové náklady za úpravu STA 55042



Požadovaná výše dotace za STA (maximálně 7000
Kč) 7000

Celková velikost příspěvku (Kč)

na set top box 0

na TV přijímače 9000

na společné televizní antény 7000

Celková výše příspěvku (Kč) 16000

Prohlášení o souhlasu se zveřejněním vybraných údajů o projektu:

Žadatel................................................ (úplný název žadatele) prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním údajů uvedených v žádosti v rámci veřejných materiálů projednávaných v 
orgánech Kraje Vysočina.

Čestné prohlášení:

Žadatel............................................... (úplný název žadatele) prohlašuje, že:

a) proti jeho majetku není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí;
b) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury);
c) nemá neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 
prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je 
protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
d) není podnikem v obtížích dle definice podniku v obtížích uvedené v Pravidlech Rady Kraje 
Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s 
přechodem na vysílací standard DVB-T2;
e) nebyl pravomocně odsouzen pro hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
f) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finančnímu úřadu, České správě 
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, 
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, 
Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, 
obcím a svazkům obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků 
se považují za vypořádané nedoplatky;
g) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců a
h) žádost zahrnuje řešení přechodu na vysílací standard DVB-T2 pouze u těch přijímačů, 
které jsou ve vlastnictví žadatele anebo jeho zřizovatele.

Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte je.)



1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
3. Kopie průkazných dokladů o vynaložení způsobilých nákladů
- Faktura za montáž vč. materiálu společné televizní antény
- Doklad o úhradě
- Faktura za pořízení televizních přijímačů
- Doklad o úhradě

Povinné přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Prohlášení dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů
Kopie průkazných dokladů o vynaložení způsobilých nákladů (faktura, doklad o 
úhradě; kopie jednotlivých dokladů uvádějte seznamu samostatně)

V Pacově dne 17.2.2020

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

- - jsou přiloženy veškeré povinné přílohy

- žádost splňuje všechny podmínky dle Pravidel o poskytování finanční podpory na 
vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

- - je žádost včetně povinných příloh připravena k podání




