VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY
Obec Trojanovice
sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:

Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.R.
Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce
00298514
CZ00298514

(dále jen „poskytovatel“)
a
Charita Frenštát pod Radhoštěm
sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Lenkou Tabachovou, ředitelkou
49590588
Fio banka, a.s.
2000906119/2010

(dále jen „příjemce“)
(společně také „smluvní strany“)
se dohodly na uzavření této smlouvy
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb."), a ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou nanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), se všemi právními důsledky
s m spojenými.
3. Každé neoprávněné použi nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých formou
dotace z rozpočtu obce Trojanovice je podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. porušením
rozpočtové kázně.
4. Příjemce prohlašuje, že je a po celou dobu, na níž je dotace poskytována, bude subjektem
poskytujícím služby pro občany s trvalým pobytem na území obce Trojanovice a rovněž po
celou dobu nebude mít vůči obci Trojanovice žádné závazky po lhůtě splatnos .
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III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a
užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne neinves ční dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy
padesá síc korun českých), účelově určenou na zajištění provozu ak vity doplňující
služby - osobní přeprava pro občany obce Trojanovice, a to pro seniory a osoby se
zdravotním pos žením, v roce 2021 - (dále jen „projekt“).
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt ve výši podle čl. IV. této
smlouvy bezhotovostním převodem jednorázově ve prospěch shora uvedeného
bankovního účtu příjemce ve lhůtě do 14 dnů ode dne naby účinnos této smlouvy.
2. Příjemce dotace se zavazuje splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použi poskytnuté dotace touto smlouvou a platnými právními předpisy,
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,
pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI. této smlouvy a v souladu
s rozpočtem projektu přiloženým k žádos o dotaci.
c) vrá t nevyčerpané nanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele
do 7 dnů ode dne předložení závěrečného nančního vypořádání, nejpozději však do
7 dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vypořádání. Rozhodným
okamžikem vrácení nevyčerpaných nančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) v případě, že realizaci projektu příjemce nezahájí nebo ji přeruší z důvodu, že projekt
nebude dále uskutečňovat, do 7 dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a následně
vrá t dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 dnů ode dne
ohlášení, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení nančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.
3. Příjemce dotace se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla
dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a platnými právními
předpisy,
b) poskytovat službu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a
naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
c) použít veškeré nanční prostředky z poskytnuté dotace v kalendářním roce 2021
d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění
na náklady nancované z prostředků dotace a náklady nancované z jiných zdrojů.
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Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o
vynaložení nančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu
není považováno za účetní doklad,
e) předložit poskytovateli úplné a bezchybné nanční vypořádání a vyúčtování
poskytnuté dotace nejpozději však do 31. 1. 2022 (vypořádání dotace je přehled
o čerpání a použi peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele; vyúčtování dotace je prokázání výdajů doklady
o uskutečněných uznatelných výdajích souvisejících s realizací podporované činnos při vyúčtování dotace se bude příjemce řídit ustanoveními smlouvy o poskytnu
dotace),
f) k nančnímu vypořádání a vyúčtování dotace předložit kopie účetních dokladů
týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě,
g) doklady, k jejichž úhradě byla použita dotace, označit textem „Financováno
z rozpočtu obce Trojanovice, sml. ze dne ………………2021“ ;
h) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci,
i) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použi dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly fak cké realizace činnos na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady,
j) nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,
k) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, písemně informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace či iden kačními údaji příjemce.
V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn iden kačních
údajů smluvních stran není nutno uzavírat ke smlouvě dodatek,
l) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně
nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva
a povinnos z této smlouvy,
m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII. této smlouvy.
4. Předložení závěrečného nančního vypořádání a vyúčtování dotace podle čl. V.
odst. 3. písm. e) této smlouvy do 15 dnů po stanovené lhůtě, je považováno za méně
závažné porušení podmínek poskytnu dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví procentem
z poskytnuté dotace, a to ve výši 5 % poskytnuté dotace.
VI.
UZNATELNÝ A NEUZNATELNÝ NÁKLAD
1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolu nancovat
z dotace poskytovatele, za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
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a) vyhovuje zásadám účelnos , efek vnos a hospodárnos podle zákona č. 320/2001
Sb.,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy,
c) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
2. Za uznatelné osobní náklady se považují:
a) základní mzda; výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu
stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu
vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí platnými právními
předpisy upravujícími výše platu,
b) příplatky; výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků stanovené v souladu
s právními předpisy upravujícími výše platů,
c) zákonné mzdové odvody související se základní mzdou a příplatky dle odst. 2 písm.
a) a b) tohoto článku,
d) náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnos .
3. Za uznatelné provozní náklady se považují:
a) pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku za podmínky, že tento pořízený
majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba
použitelnos delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do 40.000 Kč
včetně – movité věci),
b) pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku za podmínky, že tento
pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba
použitelnos delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. do 60.000 Kč
včetně – např. so ware),
c) spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny
v souvislos se zajištěním základní činnos , čis cí prostředky apod.),
d) služby:
▪ energie (včetně zálohových plateb),
▪ telefony, internet, poštovné, ostatní spoje,
▪ nájemné (obvyklé v místě a čase, popř. odpovídající odpisovému plánu),
▪ opravy a udržování,
▪ cestovní náklady v souvislos s poskytováním sociální služby; výdaje na pracovní
cesty zahrnující jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje
zaměstnanců žadatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou
stanoveny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou základní náhrady při použi soukromého vozidla
zaměstnance příjemce dotace (tzv. amor zace).
4. Za neuznatelné náklady, tj. náklady, které v rámci projektu nelze uznat, se považují např.:
a) výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor,
uměleckých děl a sbírek,
b) odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
c) nákup výpočetní techniky nad 40 s. Kč,
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d) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého nančního majetku,
e) faktury týkající se záloh na dosud neprovedené práce, neposkytnuté služby či
nedodané zboží nebo materiál (vyjma dodávek energií),
f) poskytování úvěrů či půjček a návratných nančních výpomocí,
g) podnikatelská odměna a osobní spotřeba vlastníka účetní jednotky,
h) zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
i) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
j) externě zajišťované poradenské, právní a auditorské služby a konzultace,
k) úhrada směnek, daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující
se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže
žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet
daně z přidané hodnoty),
l) celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
m) závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených
cenných papírů a vkladů,
n) závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
o) náklady příš ch období,
p) tvorba kapitálových fondů, emisního ážia,
q) úhrada ztráty z minulých let,
r) tvorba rezerv,
s) akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
t) splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
u) náklady na reprezentaci a občerstvení,
v) poskytování nančních darů,
w) pokuty, úroky z prodlení a penále,
x) manka a škody,
y) pojištění majetku, zákonné a havarijní pojištění auta,
z) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
aa) cestovné při použi soukromého vozidla zaměstnance příjemce.
5. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem,
pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této
daně.
VII.
POVINNÁ PUBLICITA
Příjemce dotace se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace služby bude prokazatelným a
vhodným způsobem prezentovat Obec Trojanovice, a to:
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-

uvádět na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, webových stránkách,
vývěskách apod., že je akce nebo činnost realizována za nanční podpory na základě
poskytnuté dotace z rozpočtu Obce Trojanovice.

K tomuto účelu lze použít znak obce.
VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnos
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnos vyplývající z této smlouvy. Příjemce bere
na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit jeho název/jméno a příjmení, sídlo, účel
poskytnuté dotace a výši poskytnuté dotace.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými, dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou
vůli a na důkaz toho, že souhlasí s jejím obsahem, připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnos a účinnos dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních
stran, pokud zákon o registru smluv nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnos uveřejněním v registru smluv.
6. Poskytovatel dotace osobní údaje zpracovává v souladu s ustanovením čl. 13
a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Více informací na webových stránkách obce.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno
obdrží příjemce.
8. O poskytnu dotace rozhodlo zastupitelstvo obce Trojanovice svým usnesením č. ………….
ze dne 30. 8. 2021.

V Trojanovicích dne ……………….

Ve Frenštátě p.R. ……………….

………………………………
za poskytovatele
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce Trojanovice

…………………….............
za příjemce
Lenka Tabachová
ředitelka
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