RK-21-2016-23, př. 3
počet stran: 161
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“)
(PR01635.0001)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Koloušci
adresa / se sídlem: Božejov 111, 394 61 Božejov
IČO:
60860804
zastoupen:
Romanem Ondruškem, vedoucím pionýrské skupiny
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 2583071001/5500
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Výtvarná a keramická dílna Červená Řečice“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
64900 Kč
50000 Kč
77,04 % z celkových nákladů na akci
22,96 % z celkových nákladů na akci
14900 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky1,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

1

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0001“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Roman Ondrušek
vedoucí pionýrské skupiny

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0002)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z. s.
adresa / se sídlem: Svojsíkova 253, 583 01 Chotěboř
IČO:
46484256
zastoupen:
Ing. Bc. Tomášem Linhartem, vedoucím střediska
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106257970/2700
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Podpora manuálních činností ve skautských oddílech“,
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 30000 Kč (slovy: třicettisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 21000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
37500 Kč
30000 Kč
80,0 % z celkových nákladů na akci
20,0 % z celkových nákladů na akci
7500 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky2,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

2

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0002“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Ing. Bc. Tomáš Linhart
vedoucí střediska

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0003)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Junák - český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z. s.
adresa / se sídlem: 1. máje 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
48895717
zastoupen:
Petrem Bednářem, vedoucím střediska
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2800560662/2010
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Rozvoj moderních technických dovedností dětí a
mládeže ve skautských oddílech“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 33000 Kč (slovy: třicettřitisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 23100 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
41300 Kč
33000 Kč
79,9 % z celkových nákladů na akci
20,1 % z celkových nákladů na akci
8300 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky3,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

3

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0003“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Petr Bednář
vedoucí střediska

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0004)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
adresa / se sídlem: Masarykovo náměstí 17, 393 01 Pelhřimov
IČO:
65983611
zastoupen:
Martou Kosovou, předsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400486301/2010
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Celý rok s MRAVENCEM“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
91000 Kč
50000 Kč
54,95 % z celkových nákladů na akci
45,05 % z celkových nákladů na akci
41000 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky4,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

4

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0004“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Marta Kosová
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0006)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z. s.
adresa / se sídlem: Lidická 811, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČO:
22854681
zastoupen:
Blankou Kovářovou, předsedou spolku
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 240175117/0300
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Ruce plné práce“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
62500 Kč
50000 Kč
80,0 % z celkových nákladů na akci
20,0 % z celkových nákladů na akci
12500 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky5,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

5

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0006“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Blanka Kovářová
předseda spolku

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0007)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Junák - český skaut, středisko Luka nad Jihlavou, z. s.
adresa / se sídlem: Na Balkáně 250, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČO:
61737411
zastoupen:
Rostislavem Fischerem, vedoucím střediska
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 230033879/0300
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Řemeslné výrobky tradičně i moderně“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
68000 Kč
50000 Kč
73,53 % z celkových nákladů na akci
26,47 % z celkových nákladů na akci
18000 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky6,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

6

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0007“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Rostislav Fischer
vedoucí střediska

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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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“)
(PR01635.0008)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Komunitní škola Dobronín, z.s.
adresa / se sídlem: Polenská 162/4, 588 12 Dobronín
IČO:
26568845
zastoupen:
Pavlínou Cinkovou Novákovou, předsedou spolku
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 228088918/0300
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 35360 Kč (slovy:
třicetpěttisíctřistašedesát korun českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky
poskytnuté Kraji Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což
odpovídá částce 24752 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
44200 Kč
35360 Kč
80,0 % z celkových nákladů na akci
20,0 % z celkových nákladů na akci
8840 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky7,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

7

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0008“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Pavlína Cinková Nováková
předseda spolku

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina

Strana 7 (celkem 7)

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“)
(PR01635.0010)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Svidník
adresa / se sídlem: Pacovská 80, 394 94 Černovice
IČO:
65983629
zastoupen:
Kamilou Pařízkovou, vedoucí pionýrské skupiny
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 218305181/0300
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Volnočasové aktivity PS Svidník 2016“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
62500 Kč
50000 Kč
80,0 % z celkových nákladů na akci
20,0 % z celkových nákladů na akci
12500 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky8,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

8

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0010“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Mgr. Kamila Pařízková
vedoucí pionýrské skupiny

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina

Strana 7 (celkem 7)

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“)
(PR01635.0011)
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a
Občanské sdružení KADET, z. s. - Centrum volného času Hrubínka
adresa / se sídlem: Fr. Hrubína 753/1, 674 01 Třebíč
IČO:
22770208
zastoupen:
Michalem Kochtíkem, předsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse Bank AG
číslo účtu: 500013502/7940
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Zábavné vzdělávání s Hrubínkou“, blíže specifikované v
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále
jen „akce“).
Čl. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 10 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
Čl. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci 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 akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun
českých), z toho 70% tvoří finanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), což odpovídá částce 35000 Kč.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
70000 Kč
50000 Kč
71,43 % z celkových nákladů na akci
28,57 % z celkových nákladů na akci
20000 Kč

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce
v Čl. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout
100 % celkových nákladů na akci. Souběh podpory na realizaci akce z jiných zdrojů
Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není možný. Dotace nesmí být použita na
projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na rok 2016.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 30. 6. 2016.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 30. 11. 2016.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 16. 2. 2016.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné
výši),
b) úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) dotace a dary,
e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) náklady na právní spory,
i) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
j) pokuty, penále a úroky z prodlení,
k) úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček, bankovní poplatky,
l) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,
m) regulační poplatky (lékařská pohotovost),
n) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky9,
o) leasingové splátky (finanční pronájem),
p) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
q) financování podnikatelských aktivit a výdělečná činnost žadatele,
r) úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
s) úhrada nákladů zahraničních cest a stáží,
t) úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
u) vzdělávání, které nesouvisí s činností žadatele v oblasti práce s dětmi a mládeží,
v) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu,
w) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci,
x) výdaje na pohoštění.
Tyto výdaje (náklady) nesmí být financovány ani z vlastních prostředků žadatele
vynaložených na akci.

5)

Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu a služeb,

9

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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b)
c)
d)

drobný hmotný majetek,
nájemné,
tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a drobné odměny
pro děti a mládež v rámci pořádaných akcí,
e) ostatní platby za provedenou práci – lektorné apod.,
f) ubytování, cestovné a stravné.
Ostatní platby za provedenou práci mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce a nesmí být hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT.
Platby za účelem propagace akce mohou tvořit maximálně 20 % celkových nákladů
akce.
Stravným se rozumí náklady na stravné maximálně ve výši minimální sazby dle § 176
a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či náklady na nákup surovin
v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů není možné zahrnout do
těchto nákladů.
V případě použití dotace na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných
MŠMT nebo krajským úřadem a jejichž délka trvání je 7 – 21 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč/dítě (do 18 let)/den.
Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce
(školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).
6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) 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),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. 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, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR01635.0011“,
zároveň doklady prokazující využití finančních prostředků poskytnutých Kraji MŠMT
musí být prokazatelně označeny a vedeny pod účelovým znakem 33064,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. kalendářního roku,
na který byla dotace poskytnuta. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený
speciálně pro účely daňových záloh,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními
doklady,
doručit Kraji do 6. 1. 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podacího
razítka Kraje) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.krvysocina.cz/eDotace/, a která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
vyúčtování,
- přehled dokladů obsahující označení účetního dokladu, obsah účetního případu
– položku, okamžik vyhotovení účetního dokladu, příp. okamžik uskutečnění
účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
a celkovou částku,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich
úhradě,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 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“).

2)

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm.
i) – písm. k) této smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
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Čl. 10
Publicita
1)

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
e) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.

5)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
Čl. 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.
Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
email: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je
plnění podmínek této smlouvy.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje.

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 14. 6. 2016
usnesením č. xxxx/21/2016/RK.

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Michal Kochtík
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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