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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
adresa: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 47607483 
zastoupen: Mgr. Petrou Vitoušovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1937602339/0800   
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                           
 
  
 

jakoubkova
Textový rámeček
ZK-02-2015-113, př. 5počet stran: 1123
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 75 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
(Jihlava), IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 75 500 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Odborné sociální poradenství (Jihlava) 
počet úvazků pracovníků: 0,8 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina  Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Petra Vitoušová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 9 (celkem 10)  

 
Příloha 1 – odborné sociální poradenství 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Centrum multikulturního vzdělávání 
adresa: Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava 
IČO: 02415178 
zastoupen: Ing. Danou Fiedlerovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2200561442/2010 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 886 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace, název sociální služby: Sociální rehabilitace, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 886 800 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  

a) sociální služba: Sociální rehabilitace  
b) počet úvazků pracovníků: 6,57 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 

dotace poskytnuta) 
 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Dana Fiedlerová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. 
adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 
IČO: 22858202 
zastoupen: Ing. Slavkou Dokulilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 43-8079060247/0100 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 229 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 229 500 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
počet úvazků pracovníků: 3,59 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 



Strana 7 (celkem 11)  

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Slavka Dokulilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
Domácí hospic Vysočina,  o. p. s. 
adresa: Žďárská 612,  592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 70803978 
zastoupena:  Ing. Petrem Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  3364497349/0800   
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                            
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
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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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 118 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Poradna Alej, IDZZ01284,  
b)  ve výši: 210 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Odborné sociální poradenství, 
IDZZ01284,  
c)  ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby, název sociální služby: Domácí hospicová péče, odlehčovací 
služby, IDZZ01284,  
d)  ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby, název sociální služby Odlehčovací služby,  IDZZ01284., 
(dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 728 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Poradna Alej 
počet úvazků pracovníků: 1,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
b) sociální služba: Domácí hospicová péče, odlehčovací služby 
počet úvazků pracovníků: 8,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
c) sociální služba: Odborné sociální poradenství 
počet úvazků pracovníků: 0,7 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
d) sociální služba: Odlehčovací služby 
počet úvazků pracovníků: 4,68 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 



Strana 5 (celkem 16)  

indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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



Strana 7 (celkem 16)  

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou  Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Petr Havlíček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Odborné sociální poradenství 
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Poradna Alej 
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Domácí hospicová péče, odlehčovací služby 
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Odlehčovací služby 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 97 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Spirála, IDZZ01284,  
b)  ve výši: 262 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba: Pečovatelská služba, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 360 200 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  

a) sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála  
počet úvazků pracovníků: 3 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
b) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 4,75 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta). 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Petr Švanda, Olga Tvarůžková, Kateřina 
Píbilová. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála 
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Pečovatelská služba 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 225 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
terénní programy, název sociální služby: Terénní práce v ohrožených skupinách, 
IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 225 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Terénní práce v ohrožených skupinách 
počet úvazků pracovníků: 2,57 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou  Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Terénní práce v ohrožených skupinách 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 281 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace, název sociální služby: Byty Na počátku, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 281 300 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Byty Na počátku 
počet lůžek: 15 (celkový počet lůžek v období, na které je dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 – sociální rehabilitace 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677/2700 
 
 
 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 40 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
centrum denních služeb, název sociální služby: Astra – denní centrum pro seniory  
v  Humpolci,  IDZZ01284., 
b) ve výši: 648 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
denní stacionáře, název sociální služby: Petrklíč –denní stacionář pro děti a mládež 
s mentálním a kombinovaným postižením,  IDZZ01284., 
c) ve výši: 232 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: eNCéčko Světlá nad 
Sázavou, IDZZ01284., 
d) ve výši: 233 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nízkoprahový klub 
BAN, IDZZ01284,  
e) ve výši: 255 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Havlíčkův 
Brod, IDZZ01284,  
f)             ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby, název sociální služby: Domácí hospicová péče, IDZZ01284,  
g)  ve výši: 448 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
osobní asistence, název sociální služby: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, 
IDZZ01284,  
h)  ve výši: 524 700 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
raná péče, název sociální služby: Středisko rané péče Havlíčkův Brod, IDZZ01284, 
i)              ve výši: 100 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  IDZZ01284., 
j)              ve výši: 758 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně terapeutické dílny, název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Ledeč 
nad Sázavou,  IDZZ01284., 
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k) ve výši: 220 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace, název sociální služby: Byty sociální rehabilitace Humpolec,  
IDZZ01284., 
l)             ve výši: 13 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Havlíčkův 
Brod,  IDZZ01284., 
m) ve výši: 67 650 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Lipnice 
nad Sázavou,  IDZZ01284., 
n) ve výši: 195 700 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Golčův 
Jeníkov,  IDZZ01284., 
o) ve výši: 448 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Humpolec,  IDZZ01284., 
p) ve výši: 90 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Želiv,  
IDZZ01284.. 
(dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 4 478 150 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 
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2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Astra – denní centrum proi seniory v Humpolci 
počet úvazků pracovníků: 4,32 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
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b) sociální služba: Petrklíč –denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a 
kombinovaným postižením  

počet úvazků pracovníků: 8,12 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
c) sociální služba: eNCéčko Světlá nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 3,43 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
d) sociální služba: Nízkoprahový klub BAN 
počet úvazků pracovníků: 3,55 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
e) sociální služba: Občanská poradna Havlíčkův Brod 
počet úvazků pracovníků: 2,23 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
f) sociální služba: Domácí hospicová péče 
počet úvazků pracovníků: ….. (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
g) sociální služba: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
počet úvazků pracovníků: 10,95 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
h) sociální služba: Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
počet úvazků pracovníků: 3 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
i) sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
počet úvazků pracovníků: 4,89 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
j) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 3,36 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
k) sociální služba: Byty sociální rehabilitace Humpolec 
počet lůžek: 12 (celkový  počet lůžek v období, na které je dotace poskytnuta) 
l) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 
počet úvazků pracovníků: 0,97 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta)  
m) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 1,23 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
n) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov 
počet úvazků pracovníků: 3,54 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
o) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Humpolec 
počet úvazků pracovníků: 8,11 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
p) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Želiv 
počet úvazků pracovníků: 1,64  (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
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4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 



Strana 7 (celkem 44)  

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
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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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
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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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 - Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci 
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Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením 
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eNCéčko Světlá nad Sázavou 
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Nízkoprahový klub BAN 
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Občanská poradna Havlíčkův Brod 
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Strana 21 (celkem 44)  

Domácí hospicová péče 
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Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
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Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou 
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Byty sociální rehabilitace Humpolec 
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Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 
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Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou 

 



Strana 37 (celkem 44)  

 



Strana 38 (celkem 44)  

 
 
Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov 
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Charitní pečovatelská služba Humpolec 
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Charitní pečovatelská služba Želiv 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                                   číslo účtu:  107046957/0300 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                            
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
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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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 236 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Pelhřimov, 
IDZZ01284,  
b)  ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby, název sociální služby: Domácí hospicová péče – odlehčovací 
služby, IDZZ01284,  
c)  ve výši: 448 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
osobní asistence, název sociální služby: Středisko osobní asistence, IDZZ01284,  
d)  ve výši: 202 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Klíč – centrum 
pro rodinu,  IDZZ01284., 
e)  ve výši: 607 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Pečovatelská služba,  IDZZ01284., 
 (dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 1 693 900 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Občanská poradna Pelhřimov 
počet úvazků pracovníků: 2,91 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
b) sociální služba: Domácí hospicová péče – odlehčovací služby 
počet úvazků pracovníků: ….. (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
c) sociální služba: Středisko osobní asistence 
počet úvazků pracovníků: 6,01 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
d) sociální služba: Klíč – centrum pro rodinu 
počet úvazků pracovníků: 2,69 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
e) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 9,7 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta). 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 

specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
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Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Martina Kábelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Občanská poradna Pelhřimov 
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Domácí hospicová péče – odlehčovací služby 
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Středisko osobní asistence 
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Klíč – centrum pro rodinu 
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Pečovatelská služba 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Občanská poradna Jihlava 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  135901885/0300 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 382 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Jihlava, 
IDZZ01284,  
b)  ve výši: 23 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství: Občanská poradna Jihlava (Telč), IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 405 800 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Občanská poradna Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 3,71. (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
b) sociální služba: Občanská poradna Jihlava (Telč) 
počet úvazků pracovníků: 0,3 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta). 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Karel Křivánek, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Občanská poradna Jihlava 
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Občanská poradna Jihlava (Telč) 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Přerovského 126/6 , 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                           
 
  
 



Strana 2 (celkem 10)  

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 379 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Třebíč, 
IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 379 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Občanská poradna Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 5,54 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Hana Chloupková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
adresa: Dolní 165/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69720649 
zastoupena: JUDr. Dagmar Čížkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  2500342145/2010 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 545 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Žďár nad 
Sázavou, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 545 100 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 2 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou:  Petr Švanda, Olga Tvarůžková, Kateřina 
Píbilová. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 JUDr. Dagmar Čížková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho,  o.p.s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974 225918974P 795918974 
zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 320 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
terénní programy, název sociální služby: Dům na půl cesty, IDZZ01284,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 320 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Dům na půl cesty 
počet lůžek: 8 (celkový počet lůžek v období, na které je dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou  Petr Švanda, Olga Tvarůžková, Kateřina 
Píbilová. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 PaedDr. Pavel Tvrdík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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“)“ 
 
 

IDZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse von 1842   
                                 číslo účtu: 9500006266/7940 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 206 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: NZDM eMBečko, 
IDZZ01284,  
b)  ve výši: 330 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
telefonická krizová pomoc název sociální služby: Linka důvěry STŘED, IDZZ01284,  
c)          ve výši: 281 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální 
služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Sociální  
asistence a poradenství a Program Pět  ,  IDZZ01284., 
d)           ve výši: 110 00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální 
služby: sociální rehabilitace, název sociální služby: Šance ve STŘEDu,  IDZZ01284., 
(dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
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v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 927 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a 
to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně 
jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 
kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
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fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: NZDM eMBečko 
počet úvazků pracovníků: 4,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
b) sociální služba: Linka důvěry STŘED 
počet úvazků pracovníků: 3 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
c) sociální služba: Sociální  asistence a poradenství a Program Pět 
počet úvazků pracovníků: 4,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
d) sociální služba: Šance ve STŘEDu 
počet úvazků pracovníků: 1,9 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 

specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
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Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 

2015 usnesením č. ................................. 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Martina Bártová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
NZDM eMBečko 
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Linka důvěry STŘED 
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Sociální  asistence a poradenství a Program Pět 
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Šance ve STŘEDu 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Brtnice 
adresa:   nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
IČO:   00285668 
zastoupen:  Stanislavem Jirků, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94 - 8212681/0710  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 152 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby: Pečovatelská 
služba Města Brtnice,  ID ZZ01284…, 
 

b) ve výši: 55 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: centra 
denních služeb (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum denních 
služeb Města Brtnice,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 207 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Města Brtnice 
počet úvazků pracovníků: 2,76 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Centrum denních služeb Města Brtnice 
počet úvazků pracovníků: 1,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Stanislav Jirků Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Centrum denních služeb  Města Brtnice: 
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Pečovatelská služba Města Brtnice: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou 3 
IČO: 43379168 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Bc. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 382 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní stacionář pro 
mentálně postižené osoby,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 301 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby: Pečovatelská 
služba ve Žďáře nad Sázavou,  ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 470 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory - Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, ID ZZ01284…. 
 

d) ve výši: 466 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby Domov 
se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit, ID ZZ01284…. 
 

e) ve výši: 80 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (druh sociální služby), název sociální 
služby: Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou, ID ZZ01284…, 

 
 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
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2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 
určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 700 700 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
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2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 

neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Denní stacionář pro mentálně postižené osoby (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 6,331 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)  sociální služba: Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 24 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c)  sociální služba: Domov pro seniory - Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou 
minimální počet lůžek: 54 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
d)  sociální služba: Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit 
minimální počet lůžek: 40 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
e) sociální služba: Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou  
počet úvazků pracovníků: 3,41 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
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společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284.….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
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v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
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• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 
nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 

• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 
příspěvek. 

4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 
Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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. 
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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Václavem Šerákem Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelem radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou: 
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Denní stacionář pro mentálně postižené osoby: 
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Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad 
Sázavou:
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Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion 
Fit:
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Pečovatelská služba ve Žďáře nad 
Sázavou:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr.et Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 99 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutická dílna Pelhřimov,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 94 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutická dílna Havlíčkův Brod, ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 28 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutická dílna Bludiště, ID ZZ01284…., 
 

d) ve výši: 256 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Tým podpory 
v zaměstnávání - Sociální rehabilitace Havlíčkův Brod,  ID ZZ01284…., 
 

e) ve výši: 235 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Tým podpory 
v zaměstnávání - Sociální rehabilitace Pelhřimov,  ID ZZ01284…., 
 

f)    ve výši: 250 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Denní stacionář Bludiště,  
ID ZZ01284…., 
 

g) ve výši: 93 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Chráněné bydlení 
Pelhřimov, ID ZZ01284…., 
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h) ve výši: 413 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Chráněné bydlení 
Havlíčkův Brod,  ID ZZ01284…., 
 

i)    ve výši: 213 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 
asistence (druh sociální služby), název sociální služby: Osobní asistence Bludiště, 
ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 682 900 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
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skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov 
počet úvazků pracovníků: 1,215 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod 
počet úvazků pracovníků: 1,230 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Bludiště 
počet úvazků pracovníků: 0,583 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
d) sociální služba: Tým podpory v zaměstnávání - Sociální rehabilitace Havlíčkův 

Brod, 
počet úvazků pracovníků: 2,384 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
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e) sociální služba: Tým podpory v zaměstnávání - Sociální rehabilitace Pelhřimov 
počet úvazků pracovníků: 2,384 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
f)    sociální služba: Denní stacionář Bludiště 
počet úvazků pracovníků: 3,874 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
g) sociální služba: Chráněné bydlení Pelhřimov 
minimální počet lůžek: 2 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
h) sociální služba: Chráněné bydlení Havlíčkův Brod 
minimální počet lůžek: 14 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
i)   sociální služba: Osobní asistence Bludiště 
počet úvazků pracovníků: 2,502 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 



Strana 9 (celkem 34)  

uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Denní stacionář 
Bludiště:
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Chráněné bydlení Havlíčkův 
Brod:
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Chráněné bydlení 
Pelhřimov:

 



Strana 17 (celkem 34)  

 



Strana 18 (celkem 34)  

 
 
 
Osobní asistence Bludiště: 
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Sociálně terapeutická dílna Bludiště: 
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Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod: 
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Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov: 
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Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod: 
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Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Pelhřimov: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupen:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 512 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: centra 

denních služeb (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum LADA, o.s.,  
ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 512 500 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod 
účelovým znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve 
státním rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude 
uvolněna nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté 
Kraji z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Centrum LADA, o.s. 
počet úvazků pracovníků: 7,8 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Odlehčovací 
služby:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. 
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupen:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, předsedkyní správní rady 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: SberbankCZ, a.s. 

číslo účtu: 4200133340/6800  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 357 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Denní stacionář Integrační 
centrum Sasov,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 241 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství (druh sociální služby), název sociální služby: 
Odborné sociální poradenství APLA-Vysočina,  ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 99 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociální 
rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Sociální rehabilitace 
Integrační centrum Sasově,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 697 900 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 

pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Denní stacionář Integrační centrum Sasov 
počet úvazků pracovníků: 5,616 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Odborné sociální poradenství APLA-Vysočina 
počet úvazků pracovníků: 1,15 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: Sociální rehabilitace Integrační centrum Sasov 
počet úvazků pracovníků: 2,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ012854….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
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Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
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Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Denní stacionář Integrační centrum 
Sasov:
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Odborné sociální poradenství - APLA-
Vysočina:
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Sociální rehabilitace Integrační centrum Sasov: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 
adresa:   Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 618 
IČO:   26623064 
zastoupen:  PhDr. Hynek Jůn, předsedou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: LBBW BankCZ, a.s. 

číslo účtu: 5111440001/4000  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                             
 



Strana 2 (celkem 10)  

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 244 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby: Domov 
APLA Praha,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 244 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: Domov APLA Praha (domov se zvláštním režimem) 
minimální počet lůžek: 1 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 



Strana 7 (celkem 10)  

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 PhDr. Hynek Jůn Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domov APLA - Praha: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Centrum sociálních služeb Lukavec  
se sídlem: V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec u Pacova 
IČO: 28125975  
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Petrou Jelínkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Městys Lukavec 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka a.s. 

        číslo účtu: 169758992/0300  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 1 792 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odlehčovací služby (druh sociální služby), název sociální služby: Odlehčovací 
služby,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 792 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: Odlehčovací služby 
minimální počet lůžek: 10 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
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zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Petra Jelínková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Odlehčovací 
služby:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
ALKAT o.s. 
adresa:   Nivka 741, 675 31 Jemnice 
IČO:   28555597 
zastoupen:  Bohumil Čírtek, místopředseda 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1474737359/0800  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 226 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: služby 

následné péče (druh sociální služby), název sociální služby: ALKAT o.s.,  
ID ZZ01284…. 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 226 200 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: ALKAT o.s.  
minimální počet lůžek: 13  
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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

 



Strana 8 (celkem 10)  

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Bohumil Čírtek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředseda radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
ALKAT, o.s.: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, 674 01 Třebíč 
IČO:   29277418 
zastoupen:  Mgr. Petra Tučková, ředitelka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2816167339/0800  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 237 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Denní centrum 
Barevný svět, o.p.s.,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 5 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociální 
rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Denní centrum Barevný 
svět, o.p.s., ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 314 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Denní centrum Barevný 
svět, o.p.s., ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 556 100 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 



Strana 4 (celkem 15)  

 
2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 

pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (chráněné bydlení) 
minimální počet lůžek: 6 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b)   sociální služba: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace) 
počet úvazků pracovníků: 4,535 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c)   sociální služba: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 5,233 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
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Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
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Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Petra Tučková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (chráněné 
bydlení):
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Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace): 
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Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (denní stacionář): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem: Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 43378692  
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Ing. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-1224751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 704 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum Zdislava,  
ID ZZ01284…., 
 

(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 704 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Centrum Zdislava (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 14,74 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284…“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Centrum Zdislava (denní stacionář): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Kolpingovo dílo ČR, z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   43379729 
zastoupen:  Libor Havlík, centrální sekretář 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 283 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

kontaktní centra (druh sociální služby), název sociální služby: SPEKTRUM - 
kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 283 400 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 



Strana 4 (celkem 10)  

vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: SPEKTRUM - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové 
problematiky  
počet úvazků pracovníků: 3,37 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Libor Havlík  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             centrální sekretář radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupen:  Mgr. Ruth Šormová, ředitelka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 224 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 

asistence (druh sociální služby), název sociální služby: Osobní asistence, 
ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 50 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (druh sociální služby), název sociální 
služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 259 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 
péče (druh sociální služby), název sociální služby: Raná péče, ID ZZ01284…., 
 

d) ve výši: 296 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (druh sociální služby), název sociální 
služby: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
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podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 830 100 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
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v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Osobní asistence 
počet úvazků pracovníků: 6,21 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)   sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
počet úvazků pracovníků: 0,96 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c)   sociální služba: Raná péče 
počet úvazků pracovníků: 2,335 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
d)   sociální služba: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
počet úvazků pracovníků: 5,16 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
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5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 



Strana 7 (celkem 18)  

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež:
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Osobní 
asistence:
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Raná péče: 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Dana Koudelková, ředitelka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 373 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Úsvit - zařízení SPMP 
Havlíčkův Brod,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 50 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Úsvit - zařízení 
SPMP Havlíčkův Brod,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 423 300 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 8,125 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)   sociální služba: Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (chráněné bydlení) 
minimální počet lůžek: 2 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (chráněné 
bydlení):



Strana 10 (celkem 13)  



Strana 11 (celkem 13)  

 
 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (denní 
stacionář):
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež 
se sídlem:   Družstevní 1079, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-329711/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 483 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Komplexní sociální a 
ošetřovatelská péče,  ID ZZ01284…., 
 

(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 483 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Komplexní sociální a ošetřovatelská péče (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 15,75 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284…“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Komplexní sociální a ošetřovatelská péče (denní 
stacionář):
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
ŽIVOT 90 - Jihlava 
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   62797549 
zastoupen:  Ing. Zuzana Pěchotová, ředitelka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050003187/6800  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 665 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 

asistence (druh sociální služby), název sociální služby: Osobní asistence,  
ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 546 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
tísňová péče (druh sociální služby), název sociální služby: AREÍON-tísňová péče 
pro seniory a tělesně postižené, včetně prevence kriminality,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 211 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Osobní asistence 
počet úvazků pracovníků: 17,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: AREÍON-tísňová péče pro seniory a tělesně postižené, včetně 
prevence kriminality  
počet úvazků pracovníků: 5,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Ing. Zuzana Pěchotová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
AREÍON - tísňová péče pro seniory a tělesně postižené, včetně prevence 
kriminality:
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Osobní 
asistence:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa:   Komenského 5264, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   65761979 
zastoupen:  Ing. Eva Kantorová, místopředseda rady sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 202 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: sociálně 
terapeutické dílny, ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 259 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Chráněné bydlení,  
ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 462 400 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 



Strana 4 (celkem 13)  

neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Sociálně terapeutické dílny 
počet úvazků pracovníků: 3,36 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)   sociální služba: Chráněné bydlení 
minimální počet lůžek: 3 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%  
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Chráněné 
bydlení:
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Sociálně terapeutické dílny: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Občanské sdružení Benediktus 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupen:  Ing. Martin Jindra, vedoucí komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 297 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: centra 

denních služeb (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum denních 
služeb,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 256 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutické dílny,  ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 295 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Chráněné bydlení, 
ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 849 100 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 

pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Centrum denních služeb 
počet úvazků pracovníků: 2,99 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)   sociální služba: Sociálně terapeutické dílny 
počet úvazků pracovníků: 2,72 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c)   sociální služba: Chráněné bydlení 
minimální počet lůžek: 6 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%  
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
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Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
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Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí komunity radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Centrum denních 
služeb:
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Chráněné 
bydlení:
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Sociálně terapeutické 
dílny:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupen:  Mgr. Karla Němcová, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 189 700 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 

péče (druh sociální služby), název sociální služby: Středisko rané péče SPRP 
Brno, ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 189 700 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Středisko rané péče SPRP Brno 
počet úvazků pracovníků: 6,72 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 9 (celkem 11)  

Příloha 1 
 
Středisko rané péče SPRP 
Brno:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
adresa:   Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice 
IČO:   75094924 
zastoupen:  Mgr. Jana Tušlová, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213449792/0300  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 138 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 

péče (druh sociální služby), název sociální služby: Středisko rané péče SPRP 
Brno,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 138 100 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)   sociální služba: Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
počet úvazků pracovníků: 5,5 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Jana Tušlová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava  
se sídlem: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČO: 00400858  
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Mgr. Evou Pohořelou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutárního město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 702 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní a týdenní stacionář 
Jihlava,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 875 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
týdenní stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní a týdenní 
stacionář Jihlava,  ID ZZ01284…., 
 

(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 578 800 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 



Strana 4 (celkem 13)  

 
2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 

pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Denní a týdenní stacionář Jihlava (denní stacionář) 
počet úvazků pracovníků: 12,675 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)  sociální služba: Denní a týdenní stacionář Jihlava (týdenní stacionář) 
minimální počet lůžek: 28 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
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indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 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) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 



Strana 8 (celkem 13)  

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Eva Pohořelá Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava (denní stacionář): 
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Denní a týdenní stacionář Jihlava (týdenní stacionář): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černé Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
2)  

a) ve výši: 369 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
kontaktní centra, název sociální služby: Centrum U Větrníku Jihlava,  
ID ZZ01284…., 

 
b) ve výši: 367 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: ERKO Jihlava, 
ID ZZ01284…., 

 
c) ve výši: 126 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Zastávka Telč, 
ID ZZ01284…., 

 
d) ve výši: 522 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odlehčovací služby, název sociální služby: Adapta Jihlava – odlehčovací služba, 
ID ZZ01284….,  

 
e) ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odlehčovací služby, název sociální služby: Bárka – Charitní domácí hospicová 
péče Jihlava, ID ZZ01284…., 

 
f)     ve výši: 175 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Nová 
Říše, ID ZZ01284…., 
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g) ve výši: 314 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Luka nad 
Jihlavou, ID ZZ01284…., 

 
h) ve výši: 191 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kostelec,  
ID ZZ01284…., 

 
i)     ve výši: 329 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Telč, 
ID ZZ01284…., 

 
j)     ve výši: 204 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Kamenice, ID ZZ01284…., 

 
k) ve výši: 558 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: služby 

následné péče, název sociální služby: Následná péče Jihlava  ID ZZ01284…., 
 
l)    ve výši: 316 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Klubíčko 
Jihlava,  ID ZZ01284…., 

 
m) ve výši: 425 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

terénní programy, název sociální služby: Terénní programy Sovy,  ID ZZ01284…., 
 

(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
3) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
4) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
5) 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. 

 
6) 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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1) Neinvestiční dotace ve výši 4 099 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 

bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
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3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Centrum U Větrníku Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 6,55 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: ERKO Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 6,44 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: Zastávka Telč 
počet úvazků pracovníků: 4,61 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
d) sociální služba: Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
počet úvazků pracovníků: 5,12 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
e) sociální služba: Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 3,75 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
f) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Nová Říše 
počet úvazků pracovníků: 3,18 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
g) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou 
počet úvazků pracovníků: 5,68 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
h) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kostelec 
počet úvazků pracovníků: 3,46 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
i) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Telč 
počet úvazků pracovníků: 5,95 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
j) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kamenice 
počet úvazků pracovníků: 3,69 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
k) sociální služba: Následná péče Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 4,10 
(celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta) 
 
l) sociální služba: Klubíčko Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 3,03 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
m) sociální služba: Terénní programy Sovy 
počet úvazků pracovníků: 4,93 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
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4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 2 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
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10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 

příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
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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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
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Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V Brně dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
  
Ing. Mgr. Oldřich Haičman,  
  ředitel Diecézní charity Brno Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
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Bárka – Charitní domácí hospicová péče 
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Centrum U Větrníku Jihlava 
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ERKO – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava 
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Charitní pečovatelská služba Kamenice 
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Charitní pečovatelská služba Kostelec 
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Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou 
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Charitní pečovatelská služba Nová Říše 
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Charitní pečovatelská služba Telč 
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Klubíčko Jihlava 
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Následná péče Jihlava 
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Terénní programy Sovy 
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ZASTÁVka Telč 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černé Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
2)  

a) ve výši: 575 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře, název sociální služby: Domovinka Třebíč, ID ZZ01284…., 

 
b) ve výši: 882 100 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře, název sociální služby: Stacionář Úsměv Třebíč, ID ZZ01284…., 
 
c) ve výši: 477 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

kontaktní centra, název sociální služby: K-centrum Noe Třebíč, ID ZZ01284…., 
 
d) ve výši: 325 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: BARÁK – 
nízkoprahový klub, ID ZZ01284….,  

 
e) ve výši: 128 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Ambrela – 
komunitní centrum pro děti a mládež, ID ZZ01284…., 

 
f)    ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odlehčovací služby, název sociální služby: Domácí hospicová péče Třebíč, 
ID ZZ01284…., 

 
g) ve výši: 628 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 

asistence, název sociální služby: Osobní asistence Třebíč,  ID ZZ01284…., 
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h) ve výši: 820 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Třebíč  
ID ZZ01284…., 

 
i)    ve výši: 415 200 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 

péče, název sociální služby: Raná péče Třebíč, ID ZZ01284…., 
 
j)    ve výši: 194 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Komunitní 
centrum Klubíčko Třebíč, ID ZZ01284…., 

 
k)    ve výši: 250 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

terénní programy, název sociální služby: Streetwork, ID ZZ01284…., 
 
l) ve výši: 300 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: terénní 

programy, název sociální služby: AL PASO Vysočina, ID ZZ01284…., 
 

m) ve výši: 360 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace, název sociální služby: TaxiS sociální rehabilitace, 
ID ZZ01284…., 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
3) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
4) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
5) 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. 

 
6) 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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 5 555 800 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
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znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domovinka Třebíč 
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počet úvazků pracovníků: 6,565 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Stacionář Úsměv Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 10,651 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: K-centrum Noe Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 6,005 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
d) sociální služba: BARÁK – nízkoprahový klub 
počet úvazků pracovníků:4,12 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
e) sociální služba: Ambrela – komunitní centrum pro děti a mládež 
počet úvazků pracovníků: 3,96 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
f)   sociální služba: Domácí hospicová péče Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 2,81 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
g) sociální služba: Osobní asistence Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 8,882 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
h) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 14,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
i)   sociální služba: Raná péče Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 3,476 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
j)   sociální služba: Komunitní centrum Klubíčko Třebíč 
počet úvazků pracovníků: 3,11 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
k)   sociální služba: Streetwork 
počet úvazků pracovníků: 2,46 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
l) sociální služba: AL PASO Vysočina 
počet úvazků pracovníků: 1,96 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
m) sociální služba: TaxiS sociální rehabilitace 
počet úvazků pracovníků: 3,508 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
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Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 2 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
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11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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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V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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. 
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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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V Brně dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
  
Ing. Mgr. Oldřich Haičman,  
  ředitel Diecézní charity Brno Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
AL PASO Vysočina 
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Ambrela – komunitní centrum pro děti a mládež 
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BARÁK – nízkoprahový klub 
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Domácí hospicová péče Třebíč 
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Domovinka Třebíč 
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Charitní pečovatelská služba Třebíč 
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K – centrum Noe Třebíč 
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Komunitní centrum Klubíčko 
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Osobní asistence Třebíč 
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Raná péče Třebíč 
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Stacionář Úsměv Třebíč 
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Streetwork 
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TaxiS sociální rehabilitace 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černé Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
2)  

a) ve výši: 669 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře, název sociální služby: Rosa – denní stacionář Bystřice nad 
Pernštejnem, ID ZZ01284…., 

 
b) ve výši: 641 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře, název sociální služby: Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí, 
ID ZZ01284…., 

 
c) ve výši: 264 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Wellmez – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01284…., 

 
d) ve výši: 224 300 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nadosah – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01284….,  

 
e) ve výši: 164 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Ponorka – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01284…., 

 
f)    ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odlehčovací služby, název sociální služby: Domácí hospicová péče Žďár nad 
Sázavou, ID ZZ01284…., 

 
g) ve výši: 712 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 

asistence, název sociální služby: Osobní asistence Velké Meziříčí, ID ZZ01284…., 
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h) ve výši: 697 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Bystřice 
nad Pernštejnem, ID ZZ01284…., 

 
i)   ve výši: 3 750 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Domov pokojného života Nížkov, 
ID ZZ01284…., 

 
j) ve výši: 160 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Kopretina – SAS pro 
rodiny s dětmi, ID ZZ01284…., 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
3) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
4) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
5) 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. 

 
6) 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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 3 737 950 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
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základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
počet úvazků pracovníků: 7,735 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí 
počet úvazků pracovníků: 8,58 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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počet úvazků pracovníků: 3,40 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
d) sociální služba: Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
počet úvazků pracovníků: 3,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
e) sociální služba: Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
počet úvazků pracovníků: 3,03 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
f) sociální služba: Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 3,49 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
g) sociální služba: Osobní asistence Velké Meziříčí 
počet úvazků pracovníků: 16,4 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
h) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem 
počet úvazků pracovníků: 14,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
i) sociální služba: Domov pokojného života Nížkov 
počet úvazků pracovníků: 0,27 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
j) sociální služba: Kopretina – SAS pro rodiny s dětmi 
počet úvazků pracovníků: 1,94 
 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
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uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….…“ (ID uvedený v Čl. 2 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 

Čl. 9 
Kontrola 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 
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Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V Brně dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
  
Ing. Mgr. Oldřich Haičman,  
  ředitel Diecézní charity Brno Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou 
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Domov pokojného života Nížkov 
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Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem 
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Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí 
 



Strana 18 (celkem 30)  

 



Strana 19 (celkem 30)  

 
 
Osobní asistence Velké Meziříčí 
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Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou 
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Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
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Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žďár nad Sázavou 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Batelov 
adresa:   náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov 
IČO:   00285595 
zastoupen:  Ing. Jiřím Doležalem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 819681/0710 
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 45 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba v Batelově,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 45 000,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba v Batelově 
počet úvazků pracovníků: 1,54 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 (uvede se specifikace sociální služby s ohledem na druh a formu sociální služby 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, resp. 
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina na rok 2015 – konkrétní 
výše požadovaných indikátorů) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
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kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Doležal Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta  radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Bobrová 
adresa:   Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
IČO:   00293971 
zastoupen:  Zdeňkou Smažilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 10315751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 18 100,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 18 100,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
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Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba  
počet úvazků pracovníků: 1,09 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Zdeňka Smažilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
adresa:   Krajíčkova 361/13 
IČO:   27668240 
zastoupen:  Dagmar Prokešovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000344208/2010 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 109 100,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby: Pečovatelská 
služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí klientů,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 109 100,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí 

uživatelů 
počet úvazků pracovníků: 7,57 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Dagmar Prokešová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 

 
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
se sídlem: Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava  
IČO: 00400815 
DIČ: ………………………. 
zastoupená: Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 3 526 500,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory Jihlava - Lesnov,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 3 526 500,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
minimální počet lůžek: 146 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 



Strana 5 (celkem 11)  

kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupen:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 1 878 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov seniorů 
Stříbrné Terasy,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 878 000,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domov seniorů Stříbrné Terasy 
minimální počet lůžek: 75 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 



Strana 8 (celkem 10)  

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
se sídlem: Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:  00286745 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Marikou Krejčí, DiS. 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Města Telč zřizovatele: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 
1466015399/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 1 181 800,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory Telč, příspěvková organizace,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 181 800,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
minimální počet lůžek: 59 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 



Strana 5 (celkem 11)  

neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Marika Krejčí, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem: Malovcova 1080, 395 01 Pacov 
IČO: 63893703 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Ing. Václavem Hrobským, ředitelem  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Města Pacov - zřizovatele: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 
27- 622171349/0800 Malovcova (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 898 600,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Dům seniorů – 
Domov důchodců Pacov,  ID …, 

b) ve výši: 809 200,00,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby Dům 
seniorů – Domov důchodců Pacov,  ID …, 

c) ve výši: 37 300,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Dům seniorů – 
Domov důchodců Pacov,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
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v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 745 100,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (domovy pro seniory) 
minimální počet lůžek: 52 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
b) sociální služba: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (domovy se zvláštním 

režimem) 
minimální počet lůžek: 28 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
c) sociální služba: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (pečovatelská služba) 
počet úvazků pracovníků: 2,6 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je                   

dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
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uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
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finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

4)  
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Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 9 (celkem 17)  

 
Příloha 1 
 
Pečovatelská služba 
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Domovy se zvláštním režimem 
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Domovy pro seniory 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   00394190 
zastoupen:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši:  1 642 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Dům sv. Antonína 
– domovy pro seniory,  ID …, 

b) ve výši:  55 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby (druh sociální služby), název sociální služby Dům sv. Antonína 
– odlehčovací služby,  ID …, 

 (dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 698 400,00  bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Dům sv. Antonína – domovy pro seniory 
minimální počet lůžek: 80 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b) sociální služba: Dům sv. Antonína – odlehčovací služby  
minimální počet lůžek: 3 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
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popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 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) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 



Strana 8 (celkem 11)  

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Domov sv. Floriana o.s. 
adresa:   Věžnice 33, 582 52 Věžnice u Havl. Brodu 
IČO:   28560531 
zastoupen:  Ing. Josefem Málkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 54 300,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Domov sv. Floriana,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 54 300,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

3)  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Domov sv. Floriana 
počet úvazků pracovníků: 4,03 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Málek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
adresa:    
IČO:    
zastoupen:  Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 26832681/0100 
variabilní symbol:  

 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
se sídlem: Brtnická 754/15, 586 01 Jihlava 
IČO: 00400840 
DIČ: CZ00400840 
zastoupená: Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  
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Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                             
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 721 900,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

b) ve výši: 315 600,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
denní stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní stacionář 
„Domovinka“,  ID …, 

c) ve výši: 92 900,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby (druh sociální služby), název sociální služby Odlehčovací 
služba,   ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
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2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 130 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
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www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

3)  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 50,3 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Denní stacionář „Domovinka“ 
počet úvazků pracovníků: 3,77 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
c) sociální služba: Odlehčovací služba 
minimální počet lůžek: 5 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
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pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
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skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 
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e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
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zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Alena Řehořová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Město Jemnice 
adresa:   Husova 103, 675 31 Jemnice  
IČO:   00289531 
zastoupen:  Ing. Miloslavem Nevěčným  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 820711/0100 
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 39 400,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Jemnice,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 39 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Jemnice  
počet úvazků pracovníků: 2,75 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Miloslav Nevěčný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Městys Jimramov 
adresa:   náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
IČO:   00294471 
zastoupen:  Ing. Josefem Homolkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 6914751/0710  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 82 900,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 82 900,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba  
počet úvazků pracovníků: 1,5 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 (uvede se specifikace sociální služby s ohledem na druh a formu sociální služby 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, resp. 
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina na rok 2015 – konkrétní 
výše požadovaných indikátorů) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Homolka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Krucemburk 
adresa:   Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk 
IČO:   00267716 
zastoupeno:  Mgr. Jiřím Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 1012521/0710  
variabilní symbol:  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 37 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Krucemburk,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 37 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Krucemburk 
počet úvazků pracovníků: 2,63 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
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zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 

Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

2) 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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
6) 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. 
 
7) 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. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jiří Havlíček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Křižanov 
adresa:   Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 
IČO:   00294616 
zastoupen:  Marie Smejkalová 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 3123751/0100 
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 31 500,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 31 500,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba  
počet úvazků pracovníků: 2,2 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Marie Stejskalová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Ledeč nad Sázavou  
adresa:   Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO:   00267759 
zastoupen:  Zdeněk Tůma 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 618521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 152 100,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Organizační 
složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 152 100,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad 

Sázavou 
počet úvazků pracovníků: 10,6 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Tůma Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 
adresa:  
IČO:   03371701 
zastoupen:  Dagmar Urbanová 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 266970960/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“)¨ 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 283 100,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Terénní 
pečovatelská služba Ledečsko, z.ú.,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 283 100,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 
počet úvazků pracovníků: 5,12 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Dagmar Urbanová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Obec Moravec 
adresa:   Moravec 146, 592 54 Moravec 
IČO:   00294829 
zastoupena:  Oldřichem Uhlířem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 9429751/0100  
variabilní symbol: 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 8 400,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 8 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba  
počet úvazků pracovníků: 0,52 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Oldřich Uhlíř Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Moravské Budějovice 
adresa:   nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   00289931 
zastoupen:  Ing. Vlastimilem Bařinkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 6616711/0710 
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 78 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba města Moravské Budějovice,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 78 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba města Moravské Budějovice 
počet úvazků pracovníků: 3,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
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kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Vlastimil Bařinka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice 
IČO:   00839345 
zastoupen:  Michaelou Grmelovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 1 618 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Diakonie 
Myslibořice – Domov pro seniory ,  ID …, 

b) ve výši: 202 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro osoby se zdravotním postižením (druh sociální služby), název sociální 
služby Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se zdravotním postižením ,  ID …, 

c) ve výši: 863 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby 
Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem,  ID …, 

d) ve výši: 19 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Diakonie 
Myslibořice – pečovatelská služba ,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
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projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 2 703 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
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fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov pro seniory 
minimální počet lůžek: 93 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
minimální počet lůžek: 14 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
c) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem 
minimální počet lůžek: 33 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
d) sociální služba: Diakonie Myslibořice – pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 2,02 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
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čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 

způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Horní Cerekev 
adresa:   nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev 
IČO:   00248185 
zastoupen:  Ing. Jaroslavem Anderlem, starostou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9810261/0100 
variabilní symbol:  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                             
 

Čl. 3 
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Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 59 500,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 59 500,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 4,15 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Jaroslav Anderle Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Měřín 
adresa:   Náměstí 106, 592 42 Měřín 
IČO:   00294799 
zastoupen:  Ing. Jiřím Servítem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 5612751/0710 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
 
 
                                                                             



Strana 2 (celkem 11)  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 15 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 15 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 1,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Servít Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Nemocnice Počátky, s.r.o. 
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64 Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupen:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 607 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby 
Nemocnice Počátky, s.r.o.,  ID …, 

b) ve výši: 528 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (druh 
sociální služby), název sociální služby Nemocnice Počátky, s.r.o.,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 135 000,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Nemocnice Počátky, s.r.o. – domovy se zvláštním režimem 
minimální počet lůžek: 30 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
b) sociální služba: Nemocnice Počátky, s.r.o. – sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
minimální počet lůžek: 10 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
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popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 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) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domov se zvláštním režimem 
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Novoměstské sociální služby 
se sídlem: Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 48899097 
DIČ:  
zastoupená: Ing Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Nového Města na Moravě - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 19-1224751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 424 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba s nepřetržitým provozem v Domě s pečovatelskou službou a pečovatelská 
služba na území Nového Města na Moravě,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 424 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě 

s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na 
Moravě 

počet úvazků pracovníků: 29,6 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které 
je dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 10 (celkem 10)  

 



Strana 1 (celkem 11)  

 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Obec Horní Dubenky  
adresa:   Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky 
IČO:   00285889 
zastoupen:  Ing. Janem Lapešem  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 5214681/0710 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 176 900,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Horní Dubenky,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 176 900,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Horní Dubenky 
počet úvazků pracovníků: 3,2 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
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zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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

 



Strana 8 (celkem 11)  

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Jan Lapeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
PATEB s.r.o. 
adresa:   Budějovická 1013, 675 31 Jemnice 
IČO:   26940281 
zastoupen:  Jaroslavem Benešem, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 6688600297/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
 
 
                                                                             
 



Strana 2 (celkem 10)  

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 264 000,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (druh 
sociální služby), název sociální služby Pateb s.r.o. Psychiatrie lůžkové a 
ambulantní zařízení,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 264 000,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pateb s.r.o. Psychiatrie lůžkové a ambulantní zařízení 
minimální počet lůžek: 10 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Jaroslav Beneš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 
se sídlem:  
IČO: 00842044 
zastoupená: MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem zařízení  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s., číslo 
účtu: 9005-1822751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 569 200,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov důchodců,  
ID …, 

b) ve výši: 144 900,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 283 300,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domov důchodců 
minimální počet lůžek: 27 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b) sociální služba: Pečovatelská služba 
počet úvazků pracovníků: 2,73 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
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popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
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1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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 
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odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Chotěboř 
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
IČO:   00267538 
zastoupeno:  Eliškou Pavlíkovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2917920297/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 663 600,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Chotěboř,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 663 600,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Chotěboř 
počet úvazků pracovníků: 12 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Eliška Pavlíková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Polná  
adresa:   Husovo náměstí 39, 588 13 Polná  
IČO:   00286435 
zastoupen:  Jindřichem Skočdopolem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1466061379/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 106 400,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Polná,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 106 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Polná 
počet úvazků pracovníků: 7,8 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
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zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Jindřich Skočdopole Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Počátky 
adresa:   Palackého nám. 1, 394 64 Počátky   
IČO:   00248843 
zastoupen:  Mgr. Karlem Šteflem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 6716261/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 276 500,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba - § 40,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 276 500,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba - § 40 
počet úvazků pracovníků: 5 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karel Štefl Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Přibyslav 
adresa:   Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupeno:  Mgr. Bc. Janem Štefáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1478051389/0800 
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 76 400,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Přibyslav,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 76 400,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Přibyslav 
počet úvazků pracovníků: 5,33 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 (uvede se specifikace sociální služby s ohledem na druh a formu sociální služby 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, resp. 
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina na rok 2015 – konkrétní 
výše požadovaných indikátorů) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Bc. Jan Štefáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Sdílení o.p.s. 
adresa:   Masarykova 330, Telč-Podolí, 588 56 Telč 
IČO:   22673377 
zastoupen:  Bc. Michaelou Čeřovskou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 3100008951/7940 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 106 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

odborné sociální poradenství (druh sociální služby), název sociální služby: 
Odborné sociální poradenství, ID …, 

b) ve výši: 658 300,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby (druh sociální služby), název sociální služby: Odlehčovací 
služba, ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 765 000,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 



Strana 4 (celkem 13)  

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Odborné sociální poradenství 
počet úvazků pracovníků: 0,75 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b) sociální služba: Odlehčovací služba 
počet úvazků pracovníků: 7,52 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
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popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 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) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Michaela Čeřovská Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Odborné sociální poradenství 
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Odlehčovací služby  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Obec Slavíkov 
adresa:   Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov 
IČO:   00268241 
zastoupen:  Ing. Pavlem Čápem  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 9516521/0710  
variabilní symbol:  

 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 34 300,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Obec Slavíkov  
ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 34 300,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Obec Slavíkov 
počet úvazků pracovníků: 1,7 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Pavel Čáp Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem: Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 75136295 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Ing. Tomášem Dufkem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pelhřimov 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-1026261/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 113 700 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 1 839 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory Pelhřimov, ID ZZ01284…. 
 

c) ve výši: 80 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní stacionáře, ID 
ZZ01284…. 
 

 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
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skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 2 033 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
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1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba, 
počet úvazků pracovníků: 7,9 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)  sociální služba: Domov pro seniory Pelhřimov 
minimální počet lůžek: 101 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
c) sociální služba: Denní stacionář, 
počet úvazků pracovníků: 1,29 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
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viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284.….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 

způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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“). 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 
Závěrečná ujednání 
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1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Dufek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Denní stacionář: 
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Domov pro seniory Pelhřimov:  
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Pečovatelská služba: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupen:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 1 547 800Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby: Domov sv. 
Anežky,  ID ZZ01284…, 
 

b) ve výši: 371 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby: Domov 
sv. Anežky,  ID ZZ01284…., 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 919 600 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: Domov sv. Anežky (domov pro seniory) 
minimální počet lůžek: 86 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b)  sociální služba: Domov sv. Anežky (domov se zvláštním režimem) 
minimální počet lůžek: 16 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. František Čajka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Domov sv. Anežky (domov pro seniory): 
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Domov sv. Anežky (domov se zvláštním režimem): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupen:  Janem Výborným, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19 - 7051880257/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 842 800 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby: Domov 
blahoslavené Bronislavy,  ID ZZ01284…, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 842 800 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: Domov blahoslavené Bronislavy (domov pro seniory) 
minimální počet lůžek: 33 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 



Strana 5 (celkem 10)  

příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Domov blahoslavené Bronislavy (domov pro seniory): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem: Dolní Rožínka 117, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO: 71204326 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Ing. Hanou Juklovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Obec Dolní Rožínka 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 2526751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 55 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Dolní Rožínka,  ID ZZ01284…., 
 

 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 55 900 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Dolní Rožínka, 
počet úvazků pracovníků: 3,9 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284.….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
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podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 



Strana 6 (celkem 10)  

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Hana Juklová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Pečovatelská služba:  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem: Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 70844763 
DIČ: ……………………………… 
zastoupené: Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  město Světlá nad Sázavou 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-2621521/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 153 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby: pečovatelská 
služba,  ID ZZ01284…., 
 

b) ve výši: 1 571 700 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory, ID ZZ01284…. 
 

 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 724 700 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
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2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 

pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba, 
počet úvazků pracovníků: 9,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
b)  sociální služba: Domov pro seniory  
minimální počet lůžek: 115 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284.….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
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indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
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o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 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) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domov pro seniory:  
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Pečovatelská služba: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí 
adresa:   Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   70289166 
zastoupen:  Ivanem Hořínkem, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 84 - 8418751/0710  
variabilní symbol:  

 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 500 400 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby: Subregion Velké 
Dářko-dobrovolný svazek obcí,  ID ZZ01284…, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 500 400 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a)  sociální služba: Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí (pečovatelská 
služba), 
počet úvazků pracovníků: 9,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ivan Hořínek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí (pečovatelská 
služba):
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 70188467 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Bc. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Havlíčkův Brod 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-2106811/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 542 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby Domov 
se zvláštním režimem, ID ZZ01284…. 
 

b) ve výši: 133 500 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba,  ID ZZ01284…., 
 

c) ve výši: 785 900 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory, ID ZZ01284…. 
 

d) ve výši: 335 600 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby Denní stacionář, ID 
ZZ01284…. 
 

 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 
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3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 797 500 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Domov se zvláštním režimem 
minimální počet lůžek: 28 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
b) sociální služba: Pečovatelská služba, 
počet úvazků pracovníků: 17 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta)  
 
c)  sociální služba: Domov pro seniory  
minimální počet lůžek: 98 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 
d) sociální služba: Denní stacionář, 
počet úvazků pracovníků: 4,58 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
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hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284.….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
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12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) 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. 12 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

24. 3. 2015 usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc Magdalena Kufrová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Denní 
stacionář:
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Domov pro seniory: 
 
 
 



Strana 12 (celkem 17)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 13 (celkem 17)  

Domov se zvláštním 
režimem:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94 
IČO:   170318142 
zastoupen:  Jitkou Koubovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 399 200,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Charitní 
pečovatelská služba Kamenice nad Lipou,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 399 200,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou 
počet úvazků pracovníků: 7,22 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem: Zdenky Vorlové 2001 
IČO: 68726732 
DIČ: ……………………………… 
zastoupená: Mgr. Janou Jurkovou 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velké Meziříčí - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
bankovní spojení: 9005-1523751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 722 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Sociální služby 
města Velké Meziříčí,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 722 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Sociální služby města Velké Meziříčí 
počet úvazků pracovníků: 13,1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Městys Stonařov 
adresa:   Stonařov 232, 588 33 Stonařov 
IČO:   00286656 
zastoupen:  Františkem Plavcem  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 7412681/0710 
variabilní symbol:  
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 13 600,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Stonařov,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 13 600,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Stonařov 
počet úvazků pracovníků: 0,95 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 František Plavec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Třešť 
adresa:   Revoluční 20, 589 01 Třešť 
IČO:   00286753 
zastoupeno:  Ing. Vladislavem Hynkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 1811681/0710 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 106 300, 00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Třešť,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 106 300,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
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věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Třešť 
počet úvazků pracovníků: 7,41 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Vladislav Hynk Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města  radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Vysočinské nemocnice s.r.o. 
adresa:   5. Května 319, 396 01 Humpolec 
IČO:   25257005 
zastoupené:  Bc. Evou Peškovou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 235541450/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 485 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (druh 
sociální služby), název sociální služby Vysočinské nemocnice s.r.o.,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 485 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče 
minimální počet lůžek: 25 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80% 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
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neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 
s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Eva Pešková, MBA Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Obec Vír  
adresa:   Vír 178, 592 66 Vír 
IČO:   00295744 
zastoupen:  Mgr. Ladislavem Stalmachem  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 5727751/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 14 300,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba obce Vír,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 14 300,00 bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba obce Vír 
počet úvazků pracovníků: 1 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ladislav Stalmach Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Obec Věcov 
adresa:   Věcov 61, 592 44 Věcov 
IČO:   295621 
zastoupen:  Zdeňkem Vraspírem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 7415751/0710 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 11 700,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba na území obce Věcov včetně pěti místních částí,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 11 700,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
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vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba na území obce Věcov včetně pěti místních 

částí 
počet úvazků pracovníků: 0,82 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
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příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
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prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Vraspír Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01284 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
 
Město Ždírec nad Doubravou 
adresa:   Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČO:   00268542 
zastoupen:  Ing. Bohumírem Niklem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 5910521/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle 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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

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

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši:  45 600,00 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba (druh sociální služby), název sociální služby Pečovatelská 
služba Ždírec nad Doubravou,  ID …, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 45 600,00 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním 
rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši poskytnuté dotace, která bude uvolněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace poskytnuté Kraji 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na bankovní účet Kraje. 

 
2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 

výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 



Strana 4 (celkem 10)  

věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
  
a) sociální služba: Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou 
počet úvazků pracovníků: 2,73 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta) 
 
 (uvede se specifikace sociální služby s ohledem na druh a formu sociální služby 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, resp. 
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina na rok 2015 – konkrétní 
výše požadovaných indikátorů) 
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou 
specifikovány v  odstavci 3) tohoto článku. Konkrétní způsob vedení evidence 
indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce nemá zaveden vlastní 
systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel doporučené formuláře 
uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce k předložení evidence 
indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční prostředky, 
popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních 
indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
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7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  
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15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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-ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) 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. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) 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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
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uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
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) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Bohumír Nikl Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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