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P R O G R A M  I I  

PODPORA AKTIVIT A SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI MIMO SLUŽBY 
OBECNÉHO HOSPODÁĮSKÉHO ZÁJMU PODPOROVANÉ ZLÍNSKÝM 

KRAJEM  

(Podmínky pro poskytování programové dotace) 

 

Článek I.  

 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Poskytování programové dotace dobrovolným svazkem obcí Sdružení Mikroregion 
Rožnovskoě se sídlem Masarykovo nám. 128ě PSČ 756 61ě Rožnov pod RadhoštĜmě  
IČ: 70238642 (dále jen „Mikroregion“) na zabezpečení aktivit a služeb v sociální oblasti 
mimo služby obecného hospodáįského zájmu podporované Zlínským krajem pro zajištĜní 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 se įídí ustanoveními 
„Zásad pro poskytování programových dotací v sociální oblasti na účely určené 
Sdružením MikroregionR Rožnovsko ve vyhlášených programech“, (dále  
jen „programové zásady“), schválených Valnou hromadou Mikroregionu dne 25. 10. 

2017 usnesením č.1.  

2. Programové zásady jsou k dispozici u zamĜstnance Mikroregionu povĜįeného 
administrativním zabezpečením procesu poskytování programových dotací (dále  
jen „administrátor“) a jsou zveįejnĜny na webových stránkách Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko – www.roznovsko.cz v sekci Projekty. 

3. Program na podporu aktivit a služeb v sociální oblasti mimo služby obecného 
hospodáįského zájmu podporované Zlínským krajem pro zajištĜní dostupnosti sociálních 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (dále jen „Program II“) specifikuje vĜcnéě 
obsahovéě formálníě časové a finanční podmínky pro poskytování programové dotace 

z rozpočtu Mikroregionu tímě že: 
a) určuje účelě na který mohou být penĜžní prostįedky z programové dotace 

poskytnuty, a dķvody podpory zabezpečení stanoveného účelu programové 
dotace (Článek II.), 

b) podrobnĜji vymezuje okruh žadatelķ o programovou dotaci (Článek III.), 
c) upįesĨuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tímě že stanoví 

pįedpokládaný celkový objem penĜžních prostįedkķ vyčlenĜných v rozpočtu  
na podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální výši 
programové dotace v jednotlivém pįípadĜě popį. kritéria pro stanovení výše 
programové dotace (Článek IV.),  

d) vymezuje lhķtu pro podání Žádostí o programovou dotaci a lhķtu pro rozhodnutí  
o programové dotaci (Článek V.), 

e) upįesĨuje podklady a náležitosti Žádostí o programovou dotaci (Článek VI.)ě  

http://www.roznovsko.cz/
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f) konkretizuje postup posuzovatelķ a hodnotitelķ pįi hodnocení Žádostí  
o programovou dotaci (Článek VII.)ě  

g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci (Článek VIII.)ě  
h) pįípadnĜ definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

4. Posuzovatelem a hodnotitelem žádostí o programovou dotaci v rámci Programu II jsou 

členové sociální komise zįízené pįi RadĜ mĜsta Rožnov pod RadhoštĜm, doplnĜni dalšími 
členy jmenovanými Valnou hromadou Mikroregionu (dále jen „hodnotitelé“).  

5. Žadatel mķže v rámci Programu II podat maximálnĜ dvĜ žádosti. 

 

Článek II. 
ÚČEL A DĶVOD VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 

1. Dķvodem vyhlášení Programu II je úsilí Mikroregionu systémovĜ podpoįit činnost 
právnických a fyzických osobě které samy provádĜjí (realizují) nebo organizují a zajišĵují 
službyě aktivity, akce a projekty, které napomáhají rozvoji a uspokojování potįeb občanķ 
Mikroregionu v sociální oblasti a které zároveĨ nejsou již podpoįeny ze strany 
Mikroregionu v rámci podpory poskytovatelķ povĜįených Zlínským krajem výkonem 

služeb obecného hospodáįského zájmu (dále jen „sociální aktivity“). 

2. Program II je vyhlašován v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních  
a souvisejících služeb ORP Rožnov pod RadhoštĜm 2017-2020. 

3. Účelem tohoto Programu II je v rámci rozpočtových možností Mikroregionu pįispĜt 

právnickým a fyzickým osobám na částečnou úhradu uznatelných nákladķ/výdajķ 
souvisejících s výkonem činností uvedených v bodĜ 1. tohoto článku.  
 

 

Článek III. 

OKRUH ŽADATELĶ O PROůRAMOVOU DOTACI 

1. O programovou dotaci Mikroregionu podle tohoto Programu II mohou žádat jen 

žadatelé vymezeni v Článku I., odst. 6. Programových zásad a splĨující podmínky 
uvedené v Článku VI odst. 3. Programových zásad.  

 

 

Článek IV. 

UPĮESNěNÍ ŮINANČNÍCH PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PROůRAMOVÉ DOTACE 

2. Pįedpokládaný celkový objem penĜžních prostįedkķ na programové dotace  

na podporu sociálních aktivit a služebě činí 333 000 Kč. Konečná výše tĜchto prostįedkķ 
bude stanovena ve schváleném rozpočtu Mikroregionu pro rok 2018.  

3. Programovou dotaci je možno poskytnout žadatelķm maximálnĜ do výše penĜžních 
prostįedkķ schválených v rozpočtu Mikroregionu pro rok 2018 pro tento Program II.  

4. Programovou dotaci je možno poskytnout maximálnĜ do 70% celkových 
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rozpočtovaných výdajķ/nákladķ uvedených v žádostech o poskytnutí programové 

dotace. 

5. Programová dotace bude poskytována: 

a)  v pįípadĜ sociálních služeb v rozsahu minimálnĜ 5 000 Kč a maximálnĜ do výše  
100 000 Kč na každý jednotlivý pįípad, 

b) v pįípadĜ ostatních sociálních aktivit v rozsahu minimálnĜ 5 000 Kč  
a maximálnĜ do výše 40 000 Kč na každý jednotlivý pįípad. 

6. Programovou dotaci lze použít jen na částečnou úhradu uznatelných výdajķ/nákladķ 
vynaložených na účel uvedený v Článku II.ě odst. 3. tohoto Programu II, které splĨují 
podmínku zpķsobilosti (uznatelnosti) podle Článku VIII. Programových zásad. 
Z programové dotace nemohou být hrazeny výdaje/náklady uvedené v Článku IX. 

Programových zásad. 

7. Z programové dotace lze hradit jen uznatelné výdaje/náklady vzniklé v roce 2018, tj. od 

1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Článek V. 

LHĶTY 

1. Lhķty (termíny) pro podávání žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu II  

a lhķty (termíny) procesu posuzováníě hodnocení a rozhodování o poskytnutí 
programové dotace poskytovatelem se įídí samostatným dokumentem - časovým 
harmonogramem, definovaným v článku Článku IV. Programových zásad. 

 

 

Článek VI. 

UPĮESNěNÍ PODKLADĶ ŽÁDOSTÍ O PROGRAMOVOU DOTACI  

1. Pro účely podání Žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu II žadatel 
vyplĨuje Formuláį Žádosti o dotaci do Programu IIě pįičemž postupuje podle vysvĜtlivek 
uvedených ve Formuláįi. Pro žádost o podporu poskytovaných sociálních služeb 
vyplĨuje žadatel formuláį „B“ a v pįípadĜ žádosti o podporu ostatních aktivit v sociální 
oblasti formuláį „A“. Ůormuláįe žádosti jsou k dispozici u administrátora a jsou zveįejnĜny 

na webových stránkách Sdružení Mikroregion Rožnovsko www.roznovsko.cz, v sekci 

Projekty. 

2. Žadatel ve formuláįi „A“ žádosti mimo jiné uvede zejména: 

a) kompletní popis sociální aktivity, 

b) účelě na který chce programovou dotaci použít, 
c) zdķvodnĜní žádostiě 
d) pįínos a význam sociální aktivity, 

e) požadovanou částkuě 
f) základní údaje a pįehled o rozpočtovaných nákladech/výdajích, 

g) údaje a pįehled o pįedpokládaném finančním zajištĜní a pįíjmech/výnosech 

aktivity/akce/projektu (jiné a další zdroje). 

http://www.roznovsko.cz/
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3. K formuláįi „B“ pįikládá žadatel:  
a) v písemné podobĜ kromĜ povinných pįíloh uvedených v Článku VI. odst. 6. 

Programových zásad dále:  
 Kopii Žádosti poskytovatele soc. služeb o dotaci ze státního rozpočtuě 

pįípadnĜ kopii žádosti do IP, včetnĜ rozpočtové části, 
 Kopii povĜįení k poskytování služeb obecného hospodáįského zájmuě jiného 

kraje v ČR (než Zlínského) nebo MPSV na rok 2018, 

 Indikátory (výkonová mĜįítka) sociálních služebě k jejichž zajištĜní  
se poskytovatel sociální služby zaváže v uzavįené Veįejnoprávní smlouvĜ o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na podporu 
poskytovatelķ sociálních služeb pķsobících na území členských obcí 
Mikroregionuě popįípadĜ poskytujících tyto služby občanķm členským obcí 
Mikroregionu. 

b)  v elektronické podobĜ – ve formátu .pdf (na e-mail: info@roznovsko.cz nebo na CD 

nosiči): 
 Žádost o dotaci do Programu II, 
 Žádost o účelovou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2018, pįípadnĜ do IP, 

včetnĜ rozpočtové částiě 
 vyplnĜná Pįíloha č. 1 - Výpočet požadovaná dotace. 

 

c) v elektronické podobĜ včetnĜ všech pįíloh prostįednictvím informačního systému 
datových schránek (ISDS)ě ID datové schránky qeakrmt 

 

4. Náležitosti žádosti o programovou dotaci jsou upraveny v článku Článku VI. 

Programových zásad. 
 

Článek VII. 

KONKRETIZACE POSTUPU PĮI POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 

1. Hodnotitelé se pįi posuzování a hodnocení žádostí įídí ustanoveními  
Článku XI. Programových zásad. 

2. Hodnotitel vyįadí žadatele (žádost) o poskytnutí programové dotace ze seznamu 

žadatelķ pįi zjištĜní nesprávných nebo neúplných údajķ v žádosti o programovou dotaci 

podle tohoto Programu II nebo z dķvodu: 
a) nesplnĜní podmínek stanovených v Programových zásadách pro žadatele  

o programovou dotaci, 

b) žádost není v souladu s vyhlášenými cíli a účelem dle Článku II. tohoto Programu II, 

c) žadatel nesplĨuje podmínky stanovené v Článku III. tohoto Programu II (není 
oprávnĜným žadatelem)ě 

d) pįedložené podklady žadatelem o programovou dotaci jsou v rozporu 

s podmínkami uvedenými ve vysvĜtlivkách pro vyplnĜní formuláįe Žádosti  
pro programovou dotaci. 

3. Hodnotitelé dále rozhodnou o konečném počtu pįijatých Žádostí o programovou dotaci 
podle tohoto Programu II (dále jen oprávnĜní žadatelé). 

mailto:info@roznovsko.cz
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4. Hodnotitelé rozdĜlí finanční prostįedky vyčlenĜné na podporu zabezpečení sociálních 

aktivit a služeb z rozpočtu Mikroregionu v souladu s Článkem IV. tohoto Programu II  

mezi jednotlivé oprávnĜné žadatele na základĜ následujících pravidel: 
a) navrhne konečnou výši programové dotace pro jednotlivé oprávnĜné žadatele, 

pįičemž vychází zejména: 

 z dosaženého bodového hodnocení podle článku VIII. tohoto Programu II, 

 z indikátorķ (výkonových mĜįítek) pokud se jedná o sociální služby, 

 z vyhodnocení dalších kritériíě které si hodnotitelé určí pro posuzování a hodnocení 
žádostíě 

 z dalších skutečnostíě které pįi posuzování žádosti hodnotitelé zohlední  
(napį. mimoįádné události uvedené v žádosti). 

b) rozhodne o rovnomĜrném krácení konečného návrhu programové dotace 

jednotlivým oprávnĜným žadatelķmě pokud celková výše programové dotace 

navržena podle odst. 4. tohoto Článku pįesáhne celkový objem penĜžních 
prostįedkķ na podporu sociálních aktivit stanovený podle Článku IV., odst. 1 tohoto 

Programu II. 

5. Hodnotitelé zpracují o prķbĜhu posuzování a hodnocení žádostí žadatelķ závĜrečnou 
zprávu podle článku Článku XI., odst. 7. Programových zásad.  

 

 

Článek VIII. 

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍě HODNOCENÍ A POSKYTNUTÍ PROůRAMOVÉ DOTACE 

1. Hodnotitelé pįi posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace 

(formuláį A) pįihlíží k následujícím kritériím charakterizujících potįebnost a pįínos sociální 
aktivity pro občany Mikroregionu a kvalitu a úroveĨ zpracování žádosti. 

 KRITÉRIUM 
MAX. 

BODĶ 

a) 
zdķvodnĜní potįebnosti a společenského významu a pįínosu 
sociální aktivity pro občany Mikroregionu 

30 

b) pįedpokládaný počet uživatelķ sociální aktivity 20 

c) 
úroveĨ zpracování žádosti (srozumitelnostě logičnostě argumentační 
pįesvĜdčivost) 

10 

d) 

úroveĨ zpracování rozpočtu sociální aktivity (správnost a pįesnost 
vyplnĜníě dodržení pįedepsané kalkulaceě bezchybnost součtķ 
apod.) 

10 

e) 
pįimĜįenost výdajķ/nákladķ uvedených v žádosti vzhledem 
k významu a rozsahu sociální aktivity 

10 

f) zajištĜní více zdrojového financování sociální aktivity 10 

g) zkušenosti žadatele s poįádáním obdobných sociálních aktivit 10 
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Článek IX. 

ZÁVěREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Program II je vyhlášen v souladu s Článkem V. Programových zásad a je vyhlášen  
pro kalendáįní rok 2018. 

2. Poskytnutí programové dotaceě jakož i její pįípadné nečerpání nebo nedočerpání 
v plné výšiě nezakládá nárok pįíjemce na poskytnutí programové dotace v následujících 
kalendáįních letech. 

3. Program II byl schválen usnesením Valné hromady Mikroregionu č. 1 ze dne 25. 10. 2017 

a nabývá platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Mikroregionu a je účinný 

od 1. 1. 2018.  

 

 

Pįílohy:  Žádost  o programovou dotaci podle Programu II- formuláį „A“ě 
   Žádost o programovou dotaci podle Programu II- formuláį „B“ě 
             Vzorová Veįejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 



Žádost o dotaci PROůRAM IIA Sdružení Mikroregion Rožnovsko

obecě PSČ:

uliceě č.p.:

obecě PSČ:

Plán na rok 2018

0 0

Kontaktní osoba:

Osoba oprávnĜná jednat jménem 
subjektu:

Bankovní spojení:

Funkce:

Telefon a e-mail:

Jméno a pįíjmení:

Funkce:

Zápis ŮO/PO ve veįejném seznamu:

CELKEM

Zdroj financování 2016 Pįedpoklad 2017

0

Sídlo - adresa subjektu:

Sídlo provozovnyě pobočky:                         
(pokud se liší od sídla subjektu)

uliceě č.p.:

Telefon a e-mail:

ZDROJE ŮINANCOVÁNÍ AKTIVITY/AKCE/PROJEKTU

b) ODĶVODNěNÍ ŽÁDOSTI (cílová skupinaě jaké zmĜny bude dosaženo po ukončení aktivity apod.)

Jiné zdroje

dotace (uveėte celkovou výši od všech subjektķ)

sponzorské dary

členské pįíspĜvky

vstupnéě kurzovnéě poplatky od 
účastníkķ/ klientķ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE DO PROůRAMU II "A"
PRO ROK 2018

PODPORA AKTIVIT  A SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI MIMO SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁĮSKÉHO ZÁJMU 
PODPOROVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM 

ÚDAJE O ŽADATELI

POPIS AKTIVITY/AKCE/PROJEKTU:

ÚDAJE O AKTIVITě/AKCI/PROJEKTU

a) ÚČEL, NA KTERÝ MÁ BÝT DOTACE POUŽITA                                                                                    
(cílě zpķsob realizaceě časový harmonogram - podrobný popis je nutný)

Název aktivity/akce/projektu:

Požadovaná dotace v Kč: 

Celkové náklady na aktivitu/akci/ 
projekt:

Název subjektu:

IČO: DIČ:

penĜžní ústav:

číslo účtu:

Jméno a pįíjmení:

Sデヴ=ﾐﾆ; ヱ ┣ ン



Žádost o dotaci PROůRAM IIA Sdružení Mikroregion Rožnovsko

0 0

Plánované celkové náklady 
v Kč Požadovaná dotace v Kč

0

0 0

elektrická energie

spotįeba plynu

dodávka tepla

vodnéě stočné

ZdķvodnĜní

d) OSTATNÍ NÁKLADY JINDE                                
NEUVEDENÉ

pojištĜní

z toho:

z toho:

dlouhodobý nehmotný 
majetek

dlouhodobý hmotný majetek

potraviny

kanceláįské potįeby

čistící prostįedky

pohonné hmoty

publikace                                   
(knihyě tiskovinyě časopisy…)

hygienické a toaletní potįeby

materiál pro údržbu

jiný spotįební materiál           
(výše neuvedený)

Nákladové položky

0

z toho:

jiné (výše neuvedené)

cestovní náhrady

likvidace odpadķ

školení a kurzy

internet a správa sítĜ

jiné (výše neuvedené)

telefonyě poštovnéě ostatní 
spoje

b) ENERGIE (celkem)

nájemné

c) SLUŽBY (celkem)

a) MATERIÁLOVÉ NÁKLADY (celkem)

PROVOZNÍ VÝDAJE/NÁKLADY A ZPĶSOB POUŽITÍ POŽADOVANÉ DOTACE V KČ:

účetnictvíě mzdová agenda

právní a ekonomické služby

softwarové programy

NÁKLADY CELKEM (a+b+c+d) 0 0

ZdķvodnĜní

ZdķvodnĜní

Sデヴ=ﾐﾆ; ヲ ┣ ン



Žádost o dotaci PROůRAM IIA Sdružení Mikroregion Rožnovsko

1.

2.

3.

4.

5.

naposledy podal žádost v roce ____________
naposledy obdržel dotaci ve výši ______________ Kč v roce ___________ 

………………………………………

Dne…………………………………

Podpis

a) Kopie registrace žadatele nebo výpis z veįejného seznamuě pokud je žadatel PO

b) Kopie stanov nebo statutuě zįizovací listinyě zakladatelské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu žadateleě pokud je 
PO

c) Kopie dokladu o volbĜ nebo jmenování statutárního orgánu žadateleě je-li žadatel PO

d) Kopie smlouvy o zįízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení penĜžního ústavu o vedení bĜžného účtu žadatele

pįiloženo k Žádosti počet stran údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      viz. 

Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      viz. 

Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      viz. 

Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      viz. 

Čestná prohlášení této Žádosti 

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

Výše podpory v  EUR

Výše podporyě kterou žadatel obdržel za poslední 3 roky:

Název subjektuě který podporu poskytl Datum pįijetí 
podpory

1.   Žadatel tímto závaznĜ prohlašuje:

2.   Žadatel v minulosti žádal Sdružení Mikroregion Rožnovsko o poskytnutí programové dotaceě a to: 

3.   Žadatel o programovou dotaci souhlasí se zveįejnĜním údajķ podle zák. 106/1999 Sb.ě o svobodném pįístupu k informacímě ve 
znĜní pozdĜjších pįedpisķě a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním pįedpisem a dále se zveįejnĜním (včetnĜ 
zpracování) všech údajķ uvedených v Žádosti a jejich pįíloháchě v informačních systémech poskytovatele –  Sdružení Mikroregion 
Rožnovskoě pįípadnĜ v  systémech/registrech dle platných právních pįedpisķě pro zajištĜní informovanosti o pįínosech 
programové dotace. 

b) * že neobdržel podporu „DE MINIMIS“           

* žadatel musí zaškrtnout jednu z možností a) nebo b), a v p[ípadH zaškrtnutí možnosti a) doplnit požadované údaje

Žadatel/Za žadatele
(jménoě pįíjmeníě titul)

V ………………………………………………………..

___________________________________________

4.   Žadatel - fyzická osoba - udĜluje podpisem této Žádosti poskytovateli – Sdružení Mikroregion Rožnovskoě souhlas ke 
shromažėování údajķ v souladu se zákonem č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních údajķě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķě které sdĜlil 
či sdĜlí v souvislosti s podáním této žádosti; souhlasí s tímě aby poskytovatel Sdružení Mikroregion Rožnovsko jeho osobní údaje 
poskytoval tįetím osobám; Sdružení Mikroregion Rožnovsko tyto údaje poskytneě pokud budou splnĜny všechny podmínky zákona 
č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních údajķě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķ.

5.   Žadatel zodpovídá za úplnost a správnost a pravdivost údajķ pįedložených v této Žádosti.
6.   V pįípadĜě že žadatel zatrhl v povinných pįílohách u bodķ a-dě že se údaje nezmĜnilyě dále prohlašujeě že tyto povinné pįílohy  
již v minulosti Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytl a jejich obsah se nezmĜnil a jsou stále platné. 

POVINNÉ PĮÍLOHY K ŽÁDOSTI
zašrktnĜteě které z uvedených pįíloh k Žádosti pįikládáte

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

a) * že obdržel za poslední tįi roky podporu „DE MINIMIS“ v celkové výši ______________ EUR a tato výše nepįesahuje limit 
stanovený Naįízením komise (ES) č. 1998/2006 ve výši 200 000 EUR        

že splĨuje podmínky stanovené v Čl. VIě odst. 2.  „Zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko ve vyhlášených programech“ a že bude dodržovat ostatní ustanovení tĜchto Zásadě schválených Valnou 
hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 25. 10. 2017 usnesením č. 1 a platné právní pįedpisy ČRě a svým podpisem 
potvrzuje pravdivost údajķ uvedených v této Žádosti a v pįílohách žádosti.

Sデヴ=ﾐﾆ; ン ┣ ン
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VETEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č….. 
 

dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního Uádu, ve znEní pozdEjších pUedpis], dále jen „správní Uád“,  
a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní pozdEjších pUedpis],  
dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“. 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

zastoupené pUedsedou Ing. Radimem Holišem 

se sídlem Masarykovo námEstí 128,756 61 Rožnov pod RadhoštEm 

IČ: 70238642 

bankovní spojení: 94-2780770207/0100 

administrátor dotace: Manažer CSS, Ing. Eva Vojk]vková, tel.: 
- dále jako „Poskytovatel dotace“ 

 

a 

 

2. Jméno, pUíjmení/ Název/Obchodní firma, právní forma: 

Zastoupený: 
Se sídlem 

Datum narození/ IČO/DIČ: 

Místo provozovny/podnikání: 
Bankovní spojení: včetnE názvu banky a VS dotace 

Zápis ve veUejném seznamu:  

Kontaktní osoba/telefon: 
- dále jako „PUíjemce dotace“ 

 

 

Článek II. 
PTEDMDT SMLOUVY 

1. Poskytovatel za podmínek v této VeUejnoprávní smlouvE uvedených poskytuje ze svého 
rozpočtu pUíjemci na základE žádosti pUíjemce ze dne _________ ev.č:     v rámci programu: 

_____________penEžní prostUedky v celkové výši __________ Kč (slovy: __________ korun 

českých), účelovE určené na ________________________, v souladu s usnesením Valné 
hromady Sdružení Mikroregionu Rožnovsko č. _______ze dne_________.Částka je konečná 
(dále jen „programová dotace“). Programovou dotaci nelze pUevádEt  
do následujícího roku. 

2. Programová dotace je dle této VeUejnoprávní smlouvy poskytnuta podle „Zásad  
pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené Sdružením Mikroregion 

Rožnovsko ve vyhlášených programech“ schválených Valnou hromadou Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko dne 25. 10. 2017 usnesením č. 1, dále jen „programové zásady“, a 

podle Programu II – Podpora aktivit a služeb v sociální oblasti mimo služby obecného 
hospodáUského zájmu podporované Zlínským krajem v rámci oblasti: sociální, vyhlášeného 
Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 25. 10. 2017 usnesením č. 3, dále 
jen „program“. 

3. Poskytovatel pUevede programovou dotaci jednorázovE na bankovní účet pUíjemce uvedený 
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v Článku I. této smlouvy do 90 dn] po podpisu této veUejnoprávní smlouvy obEma 
smluvními stranami. Programová dotace je poskytována v souladu s rozpočtem Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko na rok 2018, schváleným usnesením Valné hromady Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko č. ________ ze dne __________.  

4. PUíjemce poskytnutou programovou dotaci dobrovolnE pUijímá a zavazuje se, že programovou 

dotaci použije hospodárnE nejpozdEji do 31. 12. 2018 pouze a výhradnE k účelu uvedenému 
v odst. 1 tohoto Článku smlouvy v souladu s touto VeUejnoprávní smlouvou a Programovými 
zásadami.  

5. Programová dotace poskytnutá podle této VeUejnoprávní smlouvy je dotací poskytovanou 
prostUednictvím veUejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

6. Prokáže-li se po poskytnutí programové dotace, že tato naplOuje znaky veUejné podpory  
dle čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se pUíjemce poskytnutou 
programovou dotaci neprodlenE vrátit zpEt na účet poskytovatele uvedený v Článku I. této 

smlouvy. 

7. PUíjemce bere na vEdomí, že jediným orgánem oprávnEným závaznE rozhodnout,  
zda programová dotace je či není veUejnou podporou, pUíp. veUejnou podporou slučitelnou  
se společným trhem, je Evropská komise. Evropská komise m]že rovnEž uložit pUíjemci 
navrácení veUejné podpory spolu s pUíslušným úrokem. PUíjemce podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.  

 

 

Článek III. 
UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY ĚVÝDAJEě 

1. Z programové dotace mohou být hrazeny a uznatelnými náklady Ěvýdajiě pro účely této 
smlouvy jsou výdaje (náklady), které lze financovat z programové dotace poskytnuté touto 
smlouvou pUi splnEní následujících podmínek: 

a) náklady (výdaje) vznikly pUíjemci a byly pUíjemcem uhrazeny do konce kalendáUního 
roku, ve kterém programovou dotaci obdržel; 

b) náklady (výdaje) byly vynaloženy v souladu s Článkem VIII. „Uznatelné 
náklady/výdaje“ programových zásad a s účelem určeným poskytovatelem ve 
vyhlášeném programu, v rámci kterého je uzavUena i tato smlouva a poskytována 
programová dotace dle této veUejnoprávní smlouvy (účel uvedený v této smlouvE 
v Článku II. odst. 1.), 

c) náklady (výdaje), které zároveO vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné správE a o zmEnE 
nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis], dále jen „zákon o finanční kontrole“, 

d) náklady (výdaje) byly zaneseny v účetnictví (popU. v daOové evidenci) pUíjemce, jsou 
identifikovatelné a podložené ostatními záznamy. 

2. Všechny ostatní náklady (výdaje) vynaložené pUíjemcem jsou z hlediska programové dotace 
dle této veUejnoprávní smlouvy, programových zásad a vyhlášeného programu považovány 
za náklady (výdaje) neuznatelné s tím, že tyto neuznatelné náklady (výdaje), které  nemohou 

být hrazeny z programové dotace, jsou blíže specifikovány v ustanovení Článku IX. 

„Neuznatelné náklady/výdaje“ programových zásad. 
3. Uznatelnými náklady (výdaje) nejsou také náklady (výdaje) pUíp. část náklad] (výdaj]),  

na které pUíjemce obdržel dary, dotace, pUíspEvky nebo jiné finanční prostUedky z veUejných 
zdroj] na účel uvedený v Článku II. odst. 1. této veUejnoprávní smlouvy. 
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4. Je-li pUíjemce dotace plátce danE z pUidané hodnoty (dále i jen „DPH“), nesmí hradit 
z poskytnuté dotace daO z pUidané hodnoty, pokud m]že uplatnit nárok na odpočet danE 
z pUidané hodnoty. PUíjemce dotace, který zaplatil za poUízení vEcí nebo služeb, obstarání 
výkon], provedení prácí nebo za nabytí práv penEžními prostUedky z dotace a uplatnil nárok 
na odpočet danE z pUidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet mEl právo 
z d]vodu tohoto poUízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypoUádání dotace. 

5. DPH je uznatelným nákladem (výdajem) za podmínky, že pUíjemce není plátcem DPH. 
 

 

Článek IV. 
POVINNOSTI PTÍJEMCE 

1. PUíjemce se zavazuje, že bude čerpat programovou dotaci hospodárnE, efektivnE, výhradnE 

v souladu s účelem uvedeným v Článku II. odst. 1. této veUejnoprávní smlouvy,  

jakož i v souladu s vyhlášeným programem a programovými zásadami, po celou dobu 

platnosti této smlouvy; Uvedeného účelu je pUíjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2018. 

PUíjemce je povinen prokázat, že využití programové dotace bylo hospodárné, efektivní  
a v souladu s účelem, programem a programovými zásadami. 

2. PUíjemce je povinen účtovat o programové dotaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále „zákon o účetnictví“), s tím, že ve svém 
účetnictví povede záznamy tak, aby z nich jednoznačnE vyplývalo účelové použití 
programové dotace dle této veUejnoprávní smlouvy. Výdaje či náklady vynaložené v souladu  
s účelovým určením programové dotace dle Článku II. odst. 1. a podmínkami programových 

zásad, programu a této veUejnoprávní smlouvy budou zaúčtovány v účetnictví pUíjemce 
v souladu se zákonem o účetnictví. Pokud pUíjemce vede daOovou evidenci dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis], je povinen použít zp]sob 
vedení evidence o programové dotaci i podle tohoto zákona. Doklady prokazující využití 
programové dotace musí být viditelnE označeny „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko“.  

3. PUíjemce je povinen uchovávat Ěarchivovatě veškeré dokumenty, které souvisejí 
s poskytnutím programové dotace po dobu nejménE 10 let od pUedložení závErečné zprávy  
a závErečného vyúčtování programové dotace, zejména: tuto smlouvu, originály doklad] 
prokazujících čerpání programové dotace, finanční vyúčtování programové dotace, 

závErečnou zprávu aj.  
 Z tEchto doklad] musí být zUejmé, že jde o programovou dotaci poskytnutou na základE  

této smlouvy. Čestné prohlášení pUíjemce o čerpání a použití programové dotace v rámci 
uznatelných náklad] není považováno za účetní záznam. Originály účetních (popU. daOových) 
doklad] musí pUíjemce označit: „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko“  
a uvést evidenční číslo smlouvy a výši použité programové dotace v Kč. 

4. PUíjemce nesmí to, co nabyl z programové dotace nebo její části zcizit a pUevést na jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu bez pUedchozího písemného souhlasu poskytovatele.  

Za písemný souhlas poskytovatele nebude považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. 
Uvedené závazky pUíjemce zanikají uplynutím 10 let ode dne pUedložení závErečné zprávy  
a závErečného vyúčtování programové dotace poskytovateli.  

5. PUíjemce je povinen pUedložit poskytovateli ve lh]tE do 31. 1.  kalendáUního roku 
následujícího po kalendáUním roce, ve kterém byla programová dotace poskytnuta následující 
dokumenty: 

a) závErečnou zprávu o realizaci účelu, na který byla programová dotace poskytnuta 

(využití a čerpání programové dotace); 
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b) vyúčtování programové dotace; 

c) soupis všech prvotních doklad] prokazujících vznik uznatelných náklad] poskytnuté 

programové dotace; 

Požadované dokumenty musí být poskytovateli ve výše uvedené lh]tE doručeny, nepostačuje 
pUedání k poštovnímu doručení. PUipadne-li poslední den lh]ty na sobotu, nedEli nebo svátek, 
je posledním dnem lh]ty nejblíže následující pracovní den 

6. PUíjemce je povinen zajistit v závErečné zprávE a ve vyúčtování poskytnuté programové 
dotace pUesnou shodu účetních (popU. daOových) záznam] o pUíjmech/výnosech  
a výdajích/nákladech s pUedkládanými originálními doklady; Zálohová faktura se nepovažuje 
za podklad k závErečnému vyúčtování. 

7. PUíjemce je povinen vrátit poskytovateli bezhotovostním pUevodem na jeho účet uvedený 
v Článku I. této veUejnoprávní smlouvy pod variabilním symbolem ________ 

a) programovou dotaci nebo její část, kterou nevyčerpal v dobE nebo k účelu uvedenému  
v Článku II. odst. 1. této smlouvy, a to do 14 dn] od podání vyúčtování programové 
dotace, 

b) programovou dotaci v plné výši, pokud byla poskytnuta na základE jím uvedených 
nepravdivých, chybných, neúplných nebo zkreslených údaj] uvedených v žádosti  
o poskytnutí programové dotace, a to do 10 dn] od obdržení výzvy k vrácení programové 
dotace, nebude-li v této výzvE uveden den pozdEjší, 

c) část programové dotace nevyčerpanou ke dni zrušení pUíjemce s likvidací  
nebo bez likvidace nejpozdEji do 15 dn] ode dne zrušení s likvidací nebo bez likvidace,  

a ve stejné lh]tE pUedložit poskytovateli závErečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté 
programové dotace,  

d) část programové dotace nevyčerpanou ke dni rozhodnutí o pUemEnE pUíjemce,  

na základE které mají práva a povinnosti dle této smlouvy pUejít na právního nástupce 
pUíjemce, a to nejpozdEji do 15 dn] ode dne rozhodnutí o pUemEnE, a ve stejné lh]tE 
pUedložit poskytovateli závErečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté programové dotace, 

e) programovou dotaci v plné výši v pUípadE, že po schválení poskytnutí programové dotace 

a nebo po jejím vyplacení vyjde najevo, že pUíjemce nesplnil podmínky pro poskytnutí 
programové dotace uvedené v programu nebo programových zásadách, a to nejpozdEji 
do 10 dn] od obdržení výzvy poskytovatele k vrácení programové dotace,nebude-li v této 
výzvE uveden den pozdEjší, 

f) programovou dotaci v plné výši, pokud poskytnutá programová dotace nebyla použita  
v souladu s programem nebo programovými zásadami v dohodnuté dobE k určenému 
účelu, 

g) část programové dotace nevyčerpanou ke dni ukončení této smlouvy výpovEdí  
nebo dohodou smluvních stran, a to do 10 dn] od ukončení této smlouvy,  

h) programovou dotaci v plné výši, prokáže-li se po poskytnutí programové dotace,  

že naplOuje znaky veUejné podpory dle čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, a to do 10 dn] ode dne, kdy bylo prokázáno naplnEní článku 107-109 na účet 
poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy; 

Nevrátí-li pUíjemce programovou dotaci dle výše uvedených ustanovení písm. a) až h), jedná 
se o porušení rozpočtové káznE dle zákona o rozpočtových pravidlech. 

5. PUíjemce je povinen umožnit provedení kontroly ze strany pUíslušných orgán] 
poskytovatele nebo jím povEUených osob anebo jinými kontrolními orgány veUejné správy 
(dále společnE také „kontrolní orgány“) v souladu se zákonem o finanční kontrole,  
a to po dobu 10 let od pUedložení závErečné zprávy a závErečného vyúčtování programové 
dotace.  
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PUíjemce se zavazuje, že pUi kontrole poskytne potUebnou součinnost, zejména pUedloží 
kontrolním orgán]m kdykoli k nahlédnutí originály všech doklad] souvisejících s poskytnutím 
programové dotace.  

PUíjemce souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být pUedány 
jiným kontrolním orgán]m.  

6. PUíjemce je povinen písemnE, úplnE a pravdivE informovat poskytovatele: 

a) o všech zmEnách týkajících se identifikace pUíjemce, zejména o zmEnE statutárního 
orgánu nebo jeho člena, o zmEnE názvu, bankovního spojení, sídla či adresy,  
nebo o zmEnách v souvislosti s plnEním této smlouvy, a to nejpozdEji do 10 dn]  
od nastalé skutečnosti, 

b) o každém porušení rozpočtové káznE nebo i podezUení na porušení rozpočtové káznE  
a ostatních smluvních podmínek, a to do 10 dn] ode dne, kdy toto porušení či podezUení 
zjistil, 

c) v závErečné zprávE o tom, že obdržel nebo obdrží dar, dotaci či jiný finanční pUíspEvek 
od jiných osob (jiných poskytovatel], dárc] apod.) pro stejný účel, jaký je uvedený  
v Článku II. odst. 1. této smlouvy, a zavazuje se v závErečné zprávE uvést výši tEchto 
dar], dotací či pUíspEvk], 

d) o zmEnách, které ovlivOuji jeho ekonomickou sféru a hospodaUení, napU. o snížení 
základního kapitálu, prohlášení konkursu, o výkonu rozhodnutí nebo exekuce,  
apod.,o zahájení insolvenčního Uízení, o vstupu právnické osoby do likvidace,  
nebo o jiných zmEnách, které mají vliv na poskytnutí či čerpání programové dotace  

dle této smlouvy, a to do 10 dn] od nastalé skutečnosti,  
e) o pUemEnE nebo zrušení pUíjemce s likvidací nebo bez likvidace, a to do 10 dn] ode dne 

rozhodnutí pUíjemce nebo jeho zUizovatele o pUemEnE nebo zrušení s likvidací  
nebo bez likvidace. 

7. PUíjemce je povinen poskytnout poskytovateli na jeho žádost údaje či doklady související  
s programovou dotací a touto smlouvou, a to bez zbytečného odkladu. Všechny údaje, které 
pUíjemce poskytovateli uvede, budou vždy úplné a pravdivé.  

8. PUíjemce je povinen medializovat a publikovat informace o tom, že obdržel programovou 
dotaci od poskytovatele, pokud činnost pUíjemce, na kterou obdržel programovou dotaci, bude 

medializována či získá publicitu na písemných materiálech (letáky, plakáty, inzerce, 
informace v tisku, apod.) nebo bude zmínEna ve zvukových či obrazových relacích 
sdElovacích prostUedk].  

9. PUíjemce se zavazuje učinit nezbytná opatUení k zamezení stUetu zájm], finančních 
podvod] a korupčního jednání ze strany pUíjemce či jeho zamEstnanc] a partner] pUíjemce. 

10. PUíjemce se zavazuje dodržovat pravidla hospodáUské soutEže, dodržovat pUedpisy  
pro regulérnost veUejné podpory, ochranu životního prostUedí, rovnost žen a muž], apod. 

 

 

Článek V.  
KONTROLA 

1. Programová dotace poskytovaná na základE této smlouvy je veUejnou finanční podporou  
ve smyslu zákona o finanční kontrole, se všemi právními d]sledky s tím spojenými. 
Poskytovatel je oprávnEn v souladu se zákonem o finanční kontrole, kdykoliv kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla programová dotace poskytnuta, a to po dobu 10 let  
od pUedložení vyúčtování programové dotace.  
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2. Poskytovatel provede v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolu dodržení podmínek 
této smlouvy, programu a programových zásad. Kontrola ovEUí hospodárnost a účelnost 
programové dotace, včetnE oprávnEného účtování vzniklých náklad] (výdaj]). Zjistí-li se,  

že pUíjemce obdržel programovou dotaci neoprávnEnE, je pUíjemce povinen neoprávnEnou 
programovou dotaci poskytovateli vrátit.  
 

 

Článek VI. 
SANKCE 

1. Porušení povinností stanovených pUíjemci touto smlouvou, programem, programovými 
zásadami je porušením rozpočtové káznE a pUíjemce je v takovém pUípadE povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové káznE do rozpočtu poskytovatele na účet poskytovatele 
uvedený v článku I. této smlouvy. V pUípadE, že pUíjemce poruší kteroukoli z povinností 
uvedených v této smlouvE, programu, programových zásadách, bude poskytovatel 

postupovat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.  

2. Porušením rozpočtové káznE se rozumí zejména: 
a) využití programové dotace v rozporu se stanovým účelem, programem, programovými 

zásadami, 
b) využití programové dotace na neuznatelné náklady (výdaje), 
c) využití programové dotace na náklady (výdaje), které se netýkají období, na které je 

programová dotace poskytnuta, 

d) zadržení finančních prostUedk], tzn. nevrácení pUeplatku programové dotace   

ve stanovené lh]tE, 
e) neumožnEní veUejnosprávní kontroly, 

f) nedoložení účetnictví v rámci veUejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení 
období, na které byla programová dotace poskytnuta, 

g) použití programové dotace, pUi kterém byla porušena povinnost stanovená právním 
pUedpisem nebo pUímo použitelným pUedpisem Evropské Unie, 

h) neprokáže-li pUíjemce, jak byla programová dotace použita, 

i) nepUedložení dokument] uvedených v Článku IV. odst. 6. této smlouvy, zejména 
závErečné zprávy a vyúčtování programové dotace ve lh]tE a formE dle této smlouvy. 

3. Za porušení rozpočtové káznE je považováno i nesplnEní jiných povinností stanovených touto 
smlouvou, programem, programovými zásadami, než které jsou uvedeny v Článku IV. této 
smlouvy. 

 

 

Článek VII. 
PROHLÁŠENÍ PTÍJEMCE 

1. PUíjemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 
a) si je vEdom následk] vzniklých uvedením nepravdivých údaj], které by vedly 

k pUípadnému neoprávnEnému čerpání programové dotace, 

b) jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v pUípadE právnické osoby, nemá  
v trestním rejstUíku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisela s pUedmEtem podnikání pUíjemce, nebo pro trestný čin hospodáUský, anebo 
trestný čin proti majetku (ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]), 

c) nemá žádné dluhy v]či orgán]m veUejné správy po lh]tE splatnosti (zejména daOové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veUejné zdravotní pojištEní, 
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na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na pUíspEvku na státní politiku 
zamEstnanosti, odvody za porušení rozpočtové káznE či další nevypoUádané dluhy). 
Posečkání s úhradou dluhu nebo dohoda o úhradE dluhu a její Uádné plnEní se považují 
za vypoUádané dluhy, 

d) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování 
činnosti,  

e) si je vEdom všech d]sledk] vyplývajících z porušení rozpočtové káznE ve smyslu zákona 
o rozpočtových pravidlech, 

f) v]či nEmu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno insolvenční Uízení či Uízení  
o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo provádEna exekuce, 

g) se seznámil se znEním programových zásad a programem a tEmto rozumí a bude je  

pUi hospodaUení s finančními prostUedky programové dotace dodržovat. 

2. V pUípadE, že by se kterékoli z výše uvedených prohlášení pUíjemce ukázalo v budoucnu 
nepravdivým, je poskytovatel oprávnEn od této smlouvy odstoupit a pUíjemce je povinen 
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý pUípad, a to i opakovanE. 
Smluvní pokuta je splatná zp]sobem a ve lh]tE uvedenými v jejím vyúčtování. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody (újmy), kterou je poskytovatel oprávnEn 

vymáhat samostatnE vedle smluvní pokuty a to bez ohledu na výši škody (újmy).  

 

Článek VIII. 
DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovEdí danou 

poskytovatelem s uvedením výpovEdního d]vodu nebo písemnou výpovEdí danou pUíjemcem 
i bez uvedení d]vodu. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována e-mailová  
či jiná elektronická zpráva.  

2. Poskytovatel je oprávnEn vypovEdEt tuto smlouvu jak pUed poskytnutím,  
tak i po poskytnutí programové dotace, z d]vodu porušení povinností pUíjemcem stanovených 
touto smlouvou, programovými zásadami, programem nebo obecnE závaznými právními 
pUedpisy, zejména v pUípadE, že pUíjemce:  

a) porušil rozpočtovou kázeO dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], 
b) porušil pravidla poskytování veUejné podpory, 
c) učinil právní jednání, které je podmínEno souhlasem poskytovatele, bez tohoto souhlasu, 
d) neplnEní povinností v souvislosti se zajištEním veUejnoprávní kontroly anebo auditu, 
e) opakovanE neplní povinnosti a nezanechá porušování povinností stanovených  

v této smlouvE, programových zásadách, programu, a to i povinností, jejichž porušení 
není uvedeno jako samostatný výpovEdní d]vod, a i pUes písemné upozornEní 
poskytovatele pokračuje v neplnEní či porušování povinnosti, nebo pokud neodstraní 
následky tEchto porušení a/nebo nezjedná nápravu ve lh]tE stanovené poskytovatelem, 

f) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavUení  
této smlouvy, nebo které mohou mít podstatný vliv na dosažení účelu této smlouvy, 

g) se dopustil finančních podvod] nebo jiných nekalých jednání. 

3. Poskytovatel je oprávnEn vypovEdEt tuto smlouvu pUed poskytnutím, tak i po poskytnutí 
programové dotace, z d]vodu: 

a) je-li pUíjemce, pUípadnE pUíjemce jako právnická osoba či nEkterá osoba tvoUící statutární 
orgán pUíjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s pUedmEtem 
podnikání nebo činností pUíjemce, nebo pro trestný čin hospodáUský, anebo trestný čin 
proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], a zákona č. 418/2011Sb., o trestní odpovEdnosti právnických osob, ve znEní 
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pozdEjších pUedpis], 
b) jestliže bylo proti pUíjemci zahájeno insolvenční Uízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,  

o úpadku a zp]sobech jeho Uešení, ve znEní pozdEjších pUedpis],   
c) jestliže je pUíjemce v úpadku nebo v likvidaci nebo došlo k zániku pUíjemce s likvidací 

nebo bez likvidace,  

d) jestliže došlo k pUemEnE pUíjemce či zmEnE jeho právní formy,  
e) v pUípadE, že byla uvalena na pUíjemce nucená správa, 

f) pUíjemce pozbyl oprávnEní k činnosti, na kterou byla poskytnuta programová dotace  

dle této smlouvy. 

4. VýpovEdní doba činí 15 dn] a začne bEžet doručením výpovEdi pUíjemci. Účinky doručení 
pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud pUíjemce svým jednáním  
nebo opomenutím doručení zmaUil. VýpovE@ bude obsahovat výpovEdní d]vod. V pUípadE 
výpovEdi pUed poskytnutím programové dotace, nárok na poskytnutí programové dotace 

nevzniká a nelze se poskytnutí programové dotace domáhat. 

5. PUíjemce je oprávnEn tuto smlouvu kdykoliv písemnE vypovEdEt i bez uvedení d]vodu, 
nejpozdEji však do konce lh]ty pro podání závErečné zprávy, pUičemž výpovE@ je účinná 
dnem jejího doručení poskytovateli (výpovE@ je bez výpovEdní doby). 

6. Smlouva zaniká také z d]vod] uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) správního Uádu. 
Návrh na zrušení smlouvy musí být učinEn písemnE a musí v nEm být uvedeny d]vody, které 
vedou k zániku smlouvy. Podá-li smluvní strana ze zákonem stanovených d]vod] návrh  
na zrušení této veUejnoprávní smlouvy a druhá smluvní strana s ním vysloví souhlas,  
tato smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas smluvní strany došel smluvní stranE, která 
návrh podala.  

7. Po ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovEdí musí dojít k vypoUádání všech práv  
a povinností smluvních stran včetnE pUedložení vyúčtování programové dotace a vrácení 
pUípadných pUeplatk] na programové dotaci pUíjemcem bezhotovostním pUevodem na účet 
poskytovatele, z nEhož byla programová dotace vyplacena, a to do 10 dn] od ukončení  
této smlouvy nebo jejího zrušení, pokud je pUíjemce nevrátil pUed jejím ukončením  
nebo pokud se obE smluvní strany nedohodnou jinak. PUíjemce je povinen pUedložit 
poskytovateli do 15 dn] ode dne ukončení této smlouvy závErečnou zprávu, vyúčtování 
programové dotace a ostatní dokumenty uvedené v Článku IV. odst. 6. této smlouvy. 

 Pokud pUíjemce ve stanovené lh]tE poskytnutou programovou dotaci poskytovateli nevrátí, 
považují se tyto prostUedky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. 

8. Ukončením této smlouvy nezaniká právo poskytovatele na náhradu škody ani povinnost 
pUíjemce provést odvod za porušení rozpočtové káznE dle zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočt] a této smlouvy. 

 

 

Článek IX. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V pUípadE neúplného, zkresleného nebo nepravdivého prohlášení pUíjemce  

nebo pUi jiném porušení této smlouvy, programových zásad, programu, které bude zjištEno 
pUed poskytnutím programové dotace, je poskytovatel oprávnEn pozastavit programovou 

dotaci nebo její část do doby odstranEní porušení pUíjemcem; jde-li o porušení 
neodstranitelné, nebo pUíjemce porušení neodstranil ve lh]tE dané poskytovatelem, nebude 
programová dotace nebo její zbývající část pUíjemci poskytnuta v]bec. 

2. PUíjemce souhlasí se zveUejnEním údaj] podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném pUístupu 



Vzorová smlouva pro program PII/A     

9 

 

k informacím, ve znEní pozdEjších pUedpis], a to v rozsahu a postupem a v souladu 

s uvedeným právním pUedpisem a dále se zveUejnEním (včetnE zpracování) této smlouvy, 
pUípadnE všech údaj] uvedených v této smlouvE a jejich pUípadných pUílohách a dodatcích, 

v informačních systémech poskytovatele, pUíp. systémech/registrech dle platných právních 
pUedpis], pro zajištEní informovanosti o pUínosech programové dotace a pro účely 
administrace prostUedk] z rozpočtu poskytovatele (zejména svého názvu, sídla, názvu 
projektu, účelu a výše poskytnuté programové dotace, informací o pr]bEhu realizace  
a výsledcích projektu a účelu uvedenému v Článku II. odst. 1 této smlouvy).  

3. V pUípadE, že je pUíjemoce fyzickou osobo udEluje podpisem této smlouvy poskytovateli 

souhlas ke shromaž@ování údaj] v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochranE osobních 
údaj], ve znEní pozdEjších pUedpis], které sdElil či sdElí poskytovateli v souvislosti  
s uzavUením a realizací této smlouvy. PUíjemce souhlasí s tím, aby poskytovatel jeho osobní 
údaje poskytoval tUetím osobám. Poskytovatel tyto údaje poskytne, pokud budou splnEny 
všechny podmínky zákona č.101/2000Sb., o ochranE osobních údaj], ve znEní pozdEjších 
pUedpis]. 

4. ZmEna v osobE pUíjemce není pUípustná. 

5. PUíjemce není oprávnEn pUevést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou fyzickou  

nebo právnickou osobu, ani tuto smlouvu postoupit. 

6. PUíjemce na sebe pUebírá nebezpečí zmEny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanský 
zákoníku. 

 

 

Článek X. 
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

1. Tato smlouva byla uzavUena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], a byly splnEny podmínky pro její uzavUení stanovené tímto zákonem. 

2. Poskytnutí programové dotace a tato smlouva byly projednány a schváleny Valnou hromadou 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko na ____ zasedání dne………, usnesením č…………………. 
 

 

Článek XI. 
ZÁVDREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavUena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2. Tuto smlouvu lze mEnit pouze písemnE - dodatky podepsanými obEma smluvními stranami. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výmEna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v pUípadE zmEny názvu/jména pUíjemce, 
statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém 
pUípadE postačí písemné oznámení o zmEnE. 

3. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a pokud by mezi 
nimi vznikly spory o tEchto právech a povinnostech, budou Uešeny pUednostnE vzájemnou 
dohodou smluvních stran.   

4. Smluvní strany se zavazují neprodlenE vzájemnE informovat o zmEnE všech skutečností, 
které mohou mít vliv na plnEní práv a povinností z této smlouvy. 

5. V pUípadE, že dojde ke zmEnE jakýchkoliv skutečností týkajících se smluvních stran, je 
smluvní strana, u níž taková zmEna nastala, povinna ve lh]tE do 10 dn] ode dne,  
kdy k takové zmEnE došlo, písemnE o této zmEnE informovat druhou smluvní stranu, jinak 
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odpovídá za škodu, která druhé smluvní stranE v d]sledku porušení této povinnosti vznikla. 
6. Práva a povinnosti v této smlouvE neupravené se Uídí zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočt], správním Uádem a občanským zákoníkem; pokud se nEkteré z ujednání 
obsažených v této smlouvE neshoduje se zákonnými ustanoveními, jde o projev v]le 
smluvních stran se od zákonných ustanovení odchýlit a nahradit ustanovení ujednáními 
obsaženými v této smlouvE.  

7. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné  
nebo se z jakýchkoliv d]vod] neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv  
na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. 

8. Dojde-li po uzavUení této smlouvy ke zmEnE právních pUedpis], v jejímž d]sledku vznikne 
povinnost upravit smluvnE záležitosti touto smlouvou dosud neupravené, zavazují se smluvní 
strany pUijmout bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvE, kterým chybEjící záležitosti 
upraví tak, aby obsah dodatku pUi zachování požadavk] stanovených právním pUedpisem 
odpovídal účelu této smlouvy.  

9. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku vylučují 
pUijetí nabídky, které vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i pUijetí nabídky 
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatnE nemEní podmínky 
nabídky. 

10. Smluvní strany potvrzují, že uzavUení této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá  
ze smluvních stran mEla pUíležitost ovlivnit obsah této smlouvy. Jakékoli písemné potvrzení 
ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy (jejich zmEn) uzavUené jinou než písemnou 
formou. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve tUech vyhotoveních s platností originálu, z nichž pUíjemce 
obdrží jedno a poskytovatel obdrží dvE vyhotovení 

12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o pUedmEtu smlouvy a všech náležitostech,  
které smluvní strany mEly či chtEly ujednat. Žádný projev smluvních stran učinEný pUi jednání 
o této veUejnoprávní smlouvE ani projev učinEný po uzavUení této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této veUejnoprávní smlouvy a nezakládá 
žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek. 

13. Programové zásady a program jsou k dispozici u administrátora a v elektronické podobE  
na webových stránkách Sdružení Mikroregion Rožnovsko v sekci Projekty.  

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto veUejnoprávní smlouvu pUed jejím podpisem pUečetly, 
porozumEly jejímu obsahu, že byla uzavUena po vzájemné dohodE, podle jejich pravé  
a svobodné v]le, určitE, vážnE a srozumitelnE, nikoliv v tísni ani za nápadnE nevýhodných 
podmínek a na d]kaz souhlasu s touto smlouvou pUipojují své podpisy.  

 

V RožnovE pod RadhoštEm dne _________            V RožnovE pod RadhoštEm dne _________ 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

za poskytovatele:       za pUíjemce: 
Ing. Radim Holiš      ……………………………………. 
 



Žádost o dotaci PROůRAM IIB Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Zubįí

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE DO PROůRAMU II "B" 

ÚDAJE O ŽADATELI

penĜžní ústav:

Sídlo - adresa subjektu:
uliceě č.p.:

obecě PSČ:

Sídlo provozovnyě pobočky:          (pokud se 

liší od sídla subjektu)

uliceě č.p.:

obecě PSČ:

PRO ROK 2018
ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJĶ/NÁKLADĶ SUBJEKTĶ POVěĮENÝCH 

ZLÍNSKÝM KRAJEM POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁĮSKÉHO ZÁJMU

Funkce:

Telefon a e-mail:

DIČ:

Název subjektu:

IČO:

Telefon a e-mail:

Zápis ŮO/PO ve veįejném seznamu:

Kontaktní osoba:

Jméno a pįíjmení:

Jméno a pįíjmení:
Osoba oprávnĜná jednat jménem 
subjektu:

Funkce:

číslo účtu:
Bankovní spojení:

POČET KLIENTĶ CELKEM

Počet klientķ služby 2017

PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ HODNOTITELĶ 
dle stanovených kritérií programu

Název služby:

Požadovaná dotace v Kč: 
dle výpočtu v Pįíloze č. 1 této žádosti

Pįedpoklad 2018

Prostįední Bečva

Valašská Bystįice

Dolní Bečva

Hutisko-Solanec

Horní Bečva

Rožnov p. R.

2016

Další požadované dotace od obcí v roce 2018 (uveėte název obce a požadovanou částku)

* ORP - obec s rozšíįenou pķsobností

0

Z toho:

0

Vidče
Vigantice

mimo ORP* Rožnov p. R.
0

Sデヴ=ﾐﾆ; ヱ ┣ ヶ



Žádost o dotaci PROůRAM IIB Sdružení Mikroregion Rožnovsko

1.

2.

3.

4.

5.

POVINNÉ PĮÍLOHY K ŽÁDOSTI
zašrktnĜteě které z uvedených pįíloh k žádosti pįikládáte

d) Kopie smlouvy o zįízení bankovního účtu nebo písemné potvrzení penĜžního ústavu o vedení bĜžného účtu
žadatele

e) Kopie poslední platné registrace dané sociální služby

a) Kopie registrace žadatele nebo výpis z veįejného seznamuě pokud je žadatel PO

b) Kopie stanov nebo statutu, zįizovací listiny, zakladatelské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu

žadateleě pokud je PO

c) Kopie dokladu o volbĜ nebo jmenování statutárního orgánu žadateleě je-li žadatel PO

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      
viz. Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      
viz. Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      
viz. Čestná prohlášení této Žádosti 

údaje se od poslední žádosti nezmĜnily                                      
viz. Čestná prohlášení této Žádosti 

pįiloženo k Žádosti počet stran

g) Kopie PovĜįení k poskytování služeb obecnĜ hospodáįského zájmu jiného kraje v ČR (než Zlínského)ě nebo

MPSV na rok 2018 **

f) Indikátory sociálních služebě k jejichž zajištĜní se poskytovatel sociální služby zavazuje

h) Výkaz ze systému KISSOS „skutečnost roku 2017“ **

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stran

i) Kopie žádosti poskytovatele sociální služby o finanční podporu ze státního rozpočtuě pįípadnĜ kopii "Žádosti 
do Individuálního projektu" **

j)  VyplnĜná Pįíloha č. 1 - Výpočet požadovaná dotace **

** pįíloha se dodává také v elektronické podobĜ - formát .pdfě více v Čl. VIě odst. 3b) Programu II

* žadatel musí zaškrtnout jednu z možností a) nebo b), a v p[ípadH zaškrtnutí možnosti a) doplnit požadované údaje

b) * že neobdržel podporu „DE MINIMIS“           

Výše podporyě kterou žadatel obdržel za poslední 3 roky:

Datum pįijetí 
podpory

pįiloženo k Žádosti počet stran

pįiloženo k Žádosti počet stranpočet stran

Výše podpory v  EUR

1.   Žadatel tímto závaznĜ prohlašuje:

Název subjektuě který podporu poskytl

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

že splĨuje podmínky stanovené v Čl. VI, odst. 2. „Zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely
určené Sdružení Mikroregion Rožnovsko ve vyhlášených programech“ a že bude dodržovat ostatní ustanovení
tĜchto Zásadě schválených Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 25. 10. 2017 usnesením č. 1

a platné právní pįedpisy ČRě a svým podpisem potvrzuje pravdivost údajķ uvedených v této Žádosti a v

pįílohách žádosti.
a) * že obdržel za poslední tįi roky podporu „DE MINIMIS“ v celkové výši ______________ EUR a tato výše 
nepįesahuje limit stanovený Naįízením komise (ES) č. 1998/2006 ve výši 200 000 EUR        

Sデヴ=ﾐﾆ; ヲ ┣ ヶ



Žádost o dotaci PROůRAM IIB Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Žadatel/Za žadatele
(jménoě pįíjmeníě titul)

Podpis

………………………………………

Dne…………………………………V ………………………………………………………..

___________________________________________

4. Žadatel - fyzická osoba - udĜluje podpisem této Žádosti poskytovateli – Sdružení Mikroregion Rožnovskoě

souhlas ke shromažėování údajķ v souladu se zákonem č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních údajķě ve znĜní

pozdĜjších pįedpisķě které sdĜlil či sdĜlí v souvislosti s podáním této žádosti; souhlasí s tímě aby poskytovatel

Sdružení Mikroregion Rožnovsko jeho osobní údaje poskytoval tįetím osobám; Sdružení Mikroregion Rožnovsko

tyto údaje poskytne, pokud budou splnĜny všechny podmínky zákona č.101/2000Sb.ě o ochranĜ osobních

údajķě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķ.
5.   Žadatel zodpovídá za úplnost a správnost a pravdivost údajķ pįedložených v této Žádosti.

7. Žadatel dále prohlašujeě že Kopie žádosti poskytovatele sociální služby o finanční podporu ze státního
rozpočtuě pįípadnĜ do Individuálního projektum se shoduje s podaným originálem.

2.   Žadatel v minulosti žádal Sdružení Mikroregion Rožnovsko o poskytnutí programové dotaceě a to: 

naposledy obdržel dotaci ve výši ______________ Kč v roce ___________ 
naposledy podal Žádost v roce ____________

3. Žadatel o programovou dotaci souhlasí se zveįejnĜním údajķ podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném
pįístupu k informacímě ve znĜní pozdĜjších pįedpisķě a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným
právním pįedpisem a dále se zveįejnĜním (včetnĜ zpracování) všech údajķ uvedených v Žádosti a jejich
pįíloháchě v informačních systémech poskytovatele – Sdružení Mikroregion Rožnovskoě pįípadnĜ v

systémech/registrech dle platných právních pįedpisķě pro zajištĜní informovanosti o pįínosech programové
dotace. 

6. V pįípadĜě že žadatel zatrhl v povinných pįílohách u bodķ a-d , že se údaje nezmĜnilyě dále prohlašujeě že

tyto povinné pįílohy již v minulosti Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytl a jejich obsah se nezmĜnil a jsou

stále platné. 

Sデヴ=ﾐﾆ; ン ┣ ヶ



Poįadí 
sociální 
služby

Druh sociální služby typ služby Cílová 
skupina 

Podíl 
ÚSC jednotka

 Celkové 
pįedpokládané 
náklady služby v 

roce 2018 

Celkový 
počet 

jednotek v 

roce 2018      

Náklady na 
jednotku

Podíl SMR na 
jednotku

Pįedpokládaný 
počet jednotek 
poskytnutých 

občanķm SMR v r. 
2018

Výsledek 
dotace A

Výsledek 
Dotace B

Částka 
požadované 

dotace

Částka 
požadované 
dotace po 

zaokrouhlení

1.

Azylové domy – pro 
muže a ženy bez 
pįístįeší

pobytová

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

5% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

2.

Azylové domy – pro 
rodiny s dĜtmi (1 – 25 
lķžek)

pobytová
Rodiny s 

dĜtmi 9% bytoden 1 0 0 0 0 0 0

3.

Azylové domy – pro 
rodiny s dĜtmi (26 a 
více lķžek)

pobytová
Rodiny s 

dĜtmi 9% bytoden 1 0 0 0 0 0 0

4
Centra denních 
služeb ambulantní

Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

5
Centra denních 
služeb

ambulantní Senioįi 25% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

6 Denní stacionáįe ambulantní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

15% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

7 Denní stacionáįe ambulantní Senioįi 15% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

8

Domovy pro osoby se 

zdravotním 
postižením (001 – 25 
lķžek)

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

2% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

9

Domovy pro osoby se 

zdravotním 
postižením (026 – 50 
lķžek)

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

2% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

10

Domovy pro osoby se 

zdravotním 
postižením (051 – 80 
lķžek)

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

1% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

11

Domovy pro osoby se 

zdravotním 
postižením (081 – 120 
lķžek)

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

1% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

12

Domovy pro osoby se 

zdravotním 
postižením (121 a více 
lķžek)

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

1% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

13.
Domovy pro seniory 

(001 – 40 lķžek) pobytová Senioįi 5% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

14.
Domovy pro seniory 

(041 – 70 lķžek) pobytová Senioįi 4% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

15.
Domovy pro seniory 

(071 – 100 lķžek) pobytová Senioįi 4% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

16.
Domovy pro seniory 

(101 – 140 lķžek) pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

17.
Domovy pro seniory 

(141 a více lķžek) pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

18.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby s 
Alzheimerovou 

chorobou a jinými 
typy demencí (001 – 
25 lķžek)

pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

19.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby s 
Alzheimerovou 

chorobou a jinými 
typy demencí (026 – 
60 lķžek)

pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

20.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby s 
Alzheimerovou 

chorobou a jinými 
typy demencí (061 – 
80 lķžek)

pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

21.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby s 
Alzheimerovou 

chorobou a jinými 
typy demencí (081 a 
více lķžek)

pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

22.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby s 
duševním 
onemocnĜním

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

4% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

23.

Domovy se zvláštním 
režimem – pro osoby 
závislé na 
návykových látkách

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

PĮÍLOHA Č. 1: VÝPOČET POŽADOVANÉ DOTACE



24. Domy na pķl cesty pobytová

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

6% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

25. ChránĜné bydlení pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

6% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

26. Intervenční centra ambulantní Rodiny s 

dĜtmi
13% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

27. Intervenční centra terénní Rodiny s 

dĜtmi
13% hodina 1 0 0 0 0 0 0

28. Kontaktní centra ambulantní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

35% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

29.
Nízkoprahová zaįízení 
pro dĜti a mládež ambulantní

Rodiny s 

dĜtmi 20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

30.
Nízkoprahová denní 
centra

ambulantní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

15% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

31. Noclehárny ambulantní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

10% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

32.
Odborné sociální 
poradenství

ambulantní i 
terénní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

20%
osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

33.
Odborné sociální 
poradenství

ambulantní i 
terénní

Osoby se 

zdravotním 
postižením

20%
osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

34.
Odborné sociální 
poradenství

ambulantní i 
terénní

Rodiny s 

dĜtmi
20%

osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

35.
Odlehčovací služby – 
pobytové pobytová

Osoby se 

zdravotním 
postižením

4% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

36.
Odlehčovací služby – 
pobytové

pobytová Senioįi 3% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

37.
Odlehčovací služby - 
terénní terénní

Osoby se 

zdravotním 
postižením

15% hodina 1 0 0 0 0 0 0

38.
Odlehčovací služby - 
terénní

terénní Senioįi 20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

39. Osobní asistence terénní Senioįi 20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

40. Pečovatelská služba ambulantní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

41. Pečovatelská služba ambulantní Senioįi 20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

42.

Pečovatelská služba 
(poskytována na 
území alespoĨ tįí 
obcí)

terénní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

43.

Pečovatelská služba 
(poskytována na 
území alespoĨ tįí 
obcí)

terénní Senioįi 20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

44.

Pečovatelská služba 
(poskytována na 
území ménĜ než tįí 
obcí)

terénní Senioįi 20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

45.

Pečovatelská služba 
(poskytována na 
území ménĜ než tįí 
obcí)

terénní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

46.

Podpora 

samostatného 
bydlení

terénní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

15% hodina 1 0 0 0 0 0 0

47. Raná péče terénní Rodiny s 

dĜtmi
15% hodina 1 0 0 0 0 0 0

48.
Služby následné péče 
– ambulantní

ambulantní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

15% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

49.
Služby následné péče 
– pobytové

pobytová

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

10% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

50.

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zaįízeních lķžkové 
péče

pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

1% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

51.
SociálnĜ aktivizační 
služby

ambulantní i 
terénní

Rodiny s 

dĜtmi
15%

osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

52.
SociálnĜ aktivizační 
služby

ambulantní i 
terénní

Osoby se 

zdravotním 
postižením

20%
osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

53.
SociálnĜ aktivizační 
služby

ambulantní i 
terénní

Senioįi 25%
osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

54. Sociální rehabilitace ambulantní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0



55. Sociální rehabilitace ambulantní 
terénní

osoby s  

duševním 
onemocnĜní

m

17%
osobohodina 

hodina
1 0 0 0 0 0 0

56.
SociálnĜ terapeutické 
dílny ambulantní

Osoby se 

zdravotním 
postižením

15% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

57.

Terénní programy – 
pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

terénní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

15% hodina 1 0 0 0 0 0 0

58.

Terénní programy – 
pro osoby závislé na 
návykových látkách

terénní

Osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením

15% hodina 1 0 0 0 0 0 0

59. Tlumočnické služby ambulantní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% osobohodina 1 0 0 0 0 0 0

60. Tlumočnické služby terénní
Osoby se 

zdravotním 
postižením

20% hodina 1 0 0 0 0 0 0

61. Týdenní stacionáįe pobytová
Osoby se 

zdravotním 
postižením

5% lķžkoden 1 0 0 0 0 0 0

0 0Celkem za poskytovatele

Pozn.: VyplĨujte jen bílá poleě nezasahujte do pįednastavených vzorcķ. Výsledek je automaticky zaokrouhlován.
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VETEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č…..  
 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále 
jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního Uádu, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], (dále jen „správní Uád“) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] (dále jen „zákon o sociálních službách“) a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití  
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formE vyrovnávací platby za závazek 
veUejné služby udElené určitým podnik]m povEUeným poskytováním služeb obecného hospodáUského zájmu,  
ze dne 20. 12. 2011 (oznámeno pod č.K (2011) 9380), uveUejnEného 11. 1. 2012 v ÚUedním vEstníku  
L č. 7/2012 na str. 3 (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“) 

 

 

 

Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY 

1. Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

zastoupené pUedsedou Ing. Radimem Holišem 

se sídlem Masarykovo námEstí 128,756 61 Rožnov pod RadhoštEm 

IČ: 70238642,  

bankovní spojení: 94-2780770207/0100 

administrátor dotace: Manažer CSS, Ing. Eva Vojk]vková, tel.: 
 dále jako „Mikroregion“. 

 

a 

 

2. Jméno, pUíjmení/ Název/Obchodní firma, právní forma: 

Zastoupený: 
Se sídlem: 
Datum narození/ IČ/DIČ: 

Místo provozovny/podnikání: 
Bankovní spojení: včetnE názvu banky a VS dotace 

Zápis ve veUejném seznamu:  

Kontaktní osoba/telefon: 
 dále jako „Poskytovatel sociálních služeb“ 

 

 

Článek II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Mikroregion s cílem a v rámci zajištEní a podporování činností poskytovatel] sociálních 
služeb na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany člen] Mikroregionu,  

jakož i zajištEní a podporování samotné existence a realizace poskytování sociálních 
služeb jako služeb obecného hospodáUského zájmu na území Mikroregionu  

nebo prokazatelnE pro občany člen] Mikroregionu, a za účelem finanční podpory 
poskytování sociálních služeb na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany 
člen] Mikroregionu z rozpočtu Mikroregionu, pUistupuje k PovEUení jiného než Zlínského 
kraje k poskytování služeb obecného hospodáUského zájmu, které schválila Rada 
…………. kraje MPSV, MV? dne …………… č. usnesení …………, a to k PovEUení mezi 
…………krajem jako povEUovatelem, a ……………. jako povEUovaným, ze dne ………….. 
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(dále jen „PovEUení“). Sociálními službami obecného hospodáUského zájmu dle tohoto 
PovEUení jsou: 

 …………… (pUevažující cílová skupina: ………………), 
 …………… (pUevažující cílová skupina: ………………), 

…. 

(dále jen „sociální služba“). PovEUení je pUílohou č. 1 této veUejnoprávní smlouvy. 

Poskytovatel sociálních služeb se podpisem této veUejnoprávní smlouvy zavazuje 

poskytovat sociální službu v souladu s tímto PovEUením a touto veUejnoprávní smlouvou 

na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany člen] Mikroregionu. 

2. Podporovaná sociální služba poskytovaná Poskytovatelem sociálních služeb  
dle této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení je službou obecného hospodáUského zájmu  
ve smyslu Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU. Sociální služba musí být poskytována 
v rozsahu a kvalitE základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, 
provádEcími pUedpisy a dalšími obecnE závaznými právními pUedpisy. Činnost 
Poskytovatele sociálních služeb bude vykonávána jeho jménem a na jeho účet  
a odpovEdnost v souladu s pUísl. právními pUedpisy na území Mikroregionu  
nebo prokazatelnE pro občany člen] Mikroregionu. Poskytovatel sociálních služeb 
odpovídá za vEcné, personální a technické vybavení prostor, kde bude poskytování 
sociální služby uskutečOováno dle platných právních pUedpis] a za vytvoUení vhodných 
podmínek pro její poskytování. 

3. Poskytovatel sociálních služeb je právnickou osobou, které bylo vydáno rozhodnutí  
o registraci ve smyslu zákona o sociálních službách a je zapsán v registru poskytovatel] 
sociálních služeb s tím, že rozhodnutí o registraci: 

a) ……………. ID SLUŽBY poskytovaná od ………., rozhodnutí bylo vydáno Krajským 
úUadem …….. kraje MPSV, MV dne …………  a nabylo právní moci dne …………., 

b) ……………. ID SLUŽBY poskytovaná od ………., rozhodnutí bylo vydáno Krajským 
úUadem …….. kraje MPSV, MV dne …………  a nabylo právní moci dne  

c) ….. 

4. Účelem této veUejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních 
stran pUi poskytnutí finanční podpory – vyrovnávací platby - z rozpočtu Mikroregionu  

za závazek služby obecného hospodáUského zájmu, tzn. za Uádné plnEní sociální služby 
v souladu s výše uvedeným PovEUením a jeho pUílohou č. 1 a touto veUejnoprávní 
smlouvou, tj. na podporu poskytování sociální služby vymezené v pUíloze č. 1 PovEUení  
a odst. 1 tohoto článku na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany člen] 
Mikroregionu. 

 

 

Článek III. 
PTEDMDT VETEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

1. Mikroregion se zavazuje poskytnout Poskytovateli sociálních služeb na jeho účet uvedený 
v článku I. této veUejnoprávní smlouvy finanční podporu ve formE vyrovnávací platby  
za závazek sociální služby jako služby obecného hospodáUského zájmu ve smyslu 
Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, jak je uvedeno v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy,  
tj. za Uádné plnEní sociální služby v souladu s touto veUejnoprávní smlouvou a s výše 
uvedeným PovEUením a jeho pUílohou č. 1. 

2. Mikroregion poskytne Poskytovateli sociálních služeb: 
 na základE jeho žádosti ev. č. ze dne ……., pUi splnEní podmínek této smlouvy, 

ze svého rozpočtu finanční podporu – vyrovnávací platbu – ……..,- Kč, slovy 

…….. korun českých, účelovE určenou na ……… 

 na základE jeho žádosti ev. č.  ze dne ……., pUi splnEní podmínek této smlouvy, 
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ze svého rozpočtu finanční podporu – vyrovnávací platbu – ……..,- Kč, slovy 

…….. korun českých, účelovE určenou na ……… 

 …... (dále jen „Dotace“). 
3. Poskytnutá Dotace pokrývá pouze část rozdílu veškerých uznatelných náklad] a výnos] 

Poskytovatele sociálních služeb dosažených pUi poskytování sociální služby  
dle této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení. Dotace je poskytována formou zálohy  
s povinností jejího následného vyúčtování. 

4. Mikroregion pUevede Dotaci jednorázovE na bankovní účet Poskytovatele sociálních 
služeb uvedený v článku I. této veUejnoprávní smlouvy po podpisu smlouvy obEma 
smluvními stranami do 60 dn] nejpozdEji však do 30. 9. 2018. Dotace je poskytována 
v souladu s rozpočtem Mikroregionu na rok 2018, schváleným usnesením Valné hromady 
Mikroregionu č…. ze dne ?. 

5. Dotace - vyrovnávací platba - je určena výhradnE ke krytí rozdílu mezi uznatelnými 
náklady (výdaje), které Poskytovateli sociálních služeb prokazatelnE vzniknou 
v souvislosti s poskytováním sociální služby podle článku II. odst. 1 a 2 a článku  

III. odst. 1 a 2 této veUejnoprávní smlouvy a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti 

s poskytováním této sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany 
člen] Mikroregionu.  

Právo Poskytovatele sociálních služeb na Dotaci (vyrovnávací platbu) vznikne v pUípadE, 
že uznatelné náklady (výdaje), které Poskytovateli sociálních služeb prokazatelnE 
vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby, tj. službou v obecném 
hospodáUském zájmu včetnE započítaného pUimEUeného zisku, jsou vyšší než výnosy 
vzniklé v souvislosti s poskytováním této sociální služby, tj. sociální služba je ztrátová. 
Poskytovatel sociálních služeb je povinen prokázat zvláš[ ztrátu nebo zisk vzniklé  
pUi plnEní sociální služby, tj. závazku služby v obecném hospodáUském,  
dle této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení, a zvláš[ ztrátu nebo zisk z ostatních činností, 
které provozuje či bude provozovat, a které nejsou sociální službou dle této smlouvy  
a PovEUení. Výše pUimEUeného zisku se bude odvíjet od roční swapové sazby pro CZK 
platné k 1. 1. 2017 navýšenou o 100 bazických bod].  

6. Pro výpočet výše vyrovnávací platby se použijí vždy pouze uznatelné náklady (výdaje)  
a výnosy vzniklé v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazené nejpozdEji  
do 20. 1. 2019. Vyrovnávací platba bude Poskytovateli sociálních služeb poskytována 
zálohovE s povinností vyúčtování.  

7. Dotaci nevyčerpanou (nevyčerpanou část Dotace) do 31. 1. 2019 na účel uvedený  
v Článku II. odst. 1 a 2 a v odst. 1 a 2 tohoto článku této veUejnoprávní smlouvy vrátí 
Poskytovatel sociálních služeb na účet Mikroregionu uvedený v Článku I. této 
veUejnoprávní smlouvy. 

8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen Mikroregionu pUedložit dokumenty uvedené  
v Článku VII. odst. 6 této veUejnoprávní smlouvy, zejména vyúčtování Dotace, ve kterém 
je povinen prokázat náklady (výdaje) a výnosy vzniklé v souvislosti se zajištEním 
poskytování sociální služby a i z ostatních činností Poskytovatele sociálních služeb. 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést oddElenE dokladovou a účetní evidenci 
náklad] (výdaj]) a výnos] souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním 
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu  

této veUejnoprávní smlouvy. Dokumenty uvedené v Článku VII. odst. 6 této veUejnoprávní 
smlouvy, zejména vyúčtování Dotace, je Poskytovatel sociálních služeb povinen 
Mikroregionu pUedložit nejpozdEji do 31. ledna 2019 a to ve formE rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát za jednotlivá stUediska a celkem. K výkaz]m bude pUedložen rozbor jednotlivých 
nákladových syntetických účt].  
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9. Mikroregion je oprávnEn požadovat po Poskytovateli sociálních služeb zd]vodnEní 
náklad] (výdaj]) a výnos] vzniklých v souvislosti se zajištEním poskytování sociální 
služby a je rovnEž oprávnEn pUedložené náklady (výdaje) a výnosy neuznat.  

10. Mikroregion je oprávnEn pUi zjištEní porušení podmínek této veUejnoprávní smlouvy, 

Poskytovatelem sociálních služeb pozastavit poskytování Dotace. O pozastavení 
poskytování Dotace Mikroregion Poskytovatele sociálních služeb písemnE informuje  
ve lh]tE 10 dn] ode dne, kdy se o porušení podmínek této veUejnoprávní smlouvy 

Poskytovatelem sociálních služeb dozví. 
11. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné správE  

a o zmEnE nEkterých zákon] (zákon o finanční kontrole), ve znEní pozdEjších pUedpis] 
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veUejnou finanční podporou a vztahují  
se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  

12. Poskytovatel sociálních služeb je oprávnEn použít Dotaci jen k účelu uvedenému  
v Článku II. odst. 1 a 2 a Článku III. odst. 1 a 2 této veUejnoprávní smlouvy. Poskytovatel 

sociálních služeb poskytnutou Dotaci dobrovolnE pUijímá a zavazuje se, že tuto Dotaci 
použije účelnE a hospodárnE po dobu trvání této veUejnoprávní smlouvy a platnosti 

PovEUení pouze k plnEní závazku sociální služby a k účelu uvedenému  
v Článku II. odst. 1 a 2 a Článku III. odst. 1 a 2 této veUejnoprávní smlouvy. 

13. Poskytovatel sociálních služeb si je vEdom, že Dotace poskytnutá podle  
této veUejnoprávní smlouvy je veUejnou finanční podporou a každé použití poskytnuté 
Dotace v rozporu s jejím účelovým určením nebo zadržení penEžních prostUedk] patUících 
Mikroregionu je porušením rozpočtové káznE ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech, se všemi právními d]sledky s tím spojenými. 

14. Mikroregion i Poskytovatel sociální služby berou na vEdomí, že Dotace je rovnEž 

veUejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,  

která však naplOuje všechny podmínky Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, a proto je 
vyOata z povinnosti ohlašování (notifikace) veUejné podpory pUed jejím poskytnutím.  

15. Poskytovatel sociálních služeb bere na vEdomí, že jediným orgánem oprávnEným 
závaznE rozhodnout, zda Dotace je či není veUejnou podporou, pUíp. veUejnou podporou 
slučitelnou se společným trhem, je Evropská komise. Evropská komise m]že rovnEž 
uložit Poskytovateli sociálních služeb navrácení Dotace spolu s pUíslušným úrokem. 
Poskytovatel sociálních služeb podpisem této veUejnoprávní smlouvy stvrzuje, že byl 
s touto skutečností seznámen. 

16. Nárok na poskytnutí Dotace zaniká dnem právní moci rozhodnutí o zrušení registrace 
Poskytovatele sociálních služeb, tzn., že Poskytovatel sociálních služeb pozbyl oprávnEní 
k poskytování sociální služby dle této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení, ukončením 
poskytování sociální služby, dnem zániku Poskytovatele sociálních služeb, nebo pokud 
bude zrušeno PovEUení nebo dojde k ukončení této veUejnoprávní smlouvy.  

17. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že účelu dle odst. 1 a 2 tohoto článku,  
na nEjž je Dotace poskytnuta, dosáhne do 31. 12. 2018.  

18. Dotace poskytnutá dle této veUejnoprávní smlouvy je Dotací poskytovanou 
prostUednictvím veUejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona o rozpočtových 
pravidlech za závazek služby obecného hospodáUského zájmu  souladu s Rozhodnutím 
Evropské komise 2012/21/EU.  

 

 

Článek IV. 
INDIKÁTOR 

1. Indikátor je výkonové mEUítko sociální služby, k jehož zajištEní se Poskytovatel sociální 
služby  zavazuje. Sociální služby, na které se indikátor vztahuje, jsou vymezeny  
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v Článku II odst. 1 a 2 a v Článku III odst. 1 a 2 této veUejnoprávní smlouvy. Jeho název, 
vymezení a výše jsou uvedeny v pUíloze č.  2 této smlouvy a to u každé sociální služby 
zvláš[. 

2. PUi naplnEní indikátor] vedených v pUíloze č. 2 této smlouvy na 80% se finanční podpora 
pro pUíslušnou sociální službu nesnižuje. PUi naplnEní indikátor] ménE než 80%, alespoO 
na 50% bude finanční podpora pro pUíslušnou sociální službu snížená o 1% - 30%  

dle rozdílu mezi spodní hranici tolerovaného nenaplnEní a dosaženým procentem 

naplnEní rozdílu indikátor]. NaplnEní indikátor] na ménE než 50% ze strany 

Poskytovatele sociální služby je d]vodem pro vrácení finanční podpory vztahující  
se k pUíslušné sociální službE v plné výši. 

3. Dojde-li k ukončení této veUejnoprávní smlouvy nEkterým ze zp]sob] dle Článku XI. této 

veUejnoprávní smlouvy v pr]bEhu roku, musí být naplnEn alikvotní podíl sjednané roční 
výše indikátoru/], tj. 1/12 za každý započatý kalendáUní mEsíc poskytované sociální 
služby a následnE bude postupováno dle bodu 2 tohoto článku. 

 

 

 Článek V. 
UZNATELNÉ NÁKLADY ĚVÝDAJEě 

1. Dotaci lze použít na úhradu uznatelných náklad] (výdaj]), které prokazatelnE vznikly 
Poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s poskytováním sociální služby na území 
Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany člen] Mikroregionu a jsou jako uznatelné 
uvedeny v této smlouvE.  

2. Uznatelným nákladem Ěvýdajemě pro účely této smlouvy je náklad Ěvýdajě,  
který lze financovat z Dotace poskytnuté touto veUejnoprávní smlouvou pUi splnEní 
následujících podmínek: 

a) náklad (výdaj) vznikl Poskytovateli sociálních služeb v období realizace účelu 
uvedeného v Článku II. a III. této smlouvy, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a byl 

Poskytovatelem sociálních služeb uhrazen nejpozdEji do 20. 1. 2019. 

b) náklad (výdaj) byl vynaložen v souladu s účelovým určením  
dle článku II. a III. a podmínkami této veUejnoprávní smlouvy,  

c) náklad (výdaj) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona  
o finanční kontrole, 

d) náklad (výdaj) byl zanesen v účetnictví (popU. v daOové evidenci) Poskytovatele 
sociálních služeb a je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. 

Všechny ostatní náklady (výdaje) vynaložené Poskytovatelem sociálních služeb jsou 
z hlediska Dotace dle této veUejnoprávní smlouvy považovány za náklady (výdaje) 
neuznatelné.  

3. Náklady (výnosy), pUíp. část náklad] (výdaj]), na které Poskytovatel sociálních služeb 
obdržel dary, dotace, pUíspEvky nebo jiné finanční prostUedky z veUejných zdroj],  

nebo úhrady ze zdravotního pojištEní, anebo úhrady ze strany uživatel] sociální služby, 
na účel uvedený v Článku II. a III. této veUejnoprávní smlouvy, nejsou uznatelným 
nákladem (výnosem). 

4. Z poskytnuté Dotace nelze hradit zejména tyto náklady (výdaje) Poskytovatele sociálních 
služeb: 

a) nesouvisející s poskytováním základních činností pUíslušné sociální služby, 
b) na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, včetnE 

náklad] spojených se vzdEláváním pracovník], kteUí tyto činnosti zajiš[ují (tato péče 
je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní, 
ve znEní pozdEjších pUedpis]), 
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c) na poUízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se pro účely této Dotace rozumí majetek, 
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč), 

d) odpisy majetku a veškeré ostatní náklady (výdaje) spadající pod účtovou skupinu 55 
– odpisy, rezervy a opravné položky, 

e) ostatní sociální pojištEní a ostatní sociální náklady (výdaje) na zamEstnance,  
ke kterým nejsou zamEstnavatelé povinni podle zvláštních právních pUedpis] 
(pUíspEvky na penzijní pUipojištEní, životní pojištEní, dary k životním jubileím  
a pracovním výročím, pUíspEvky na rekreaci, pUíspEvek zamEstnavatele na stravování 
zamEstnanc] apod.), 

f) na reprezentaci, 

g) na činnost a odmEny člen] kolektivních orgán] Poskytovatele sociálních služeb 
Dotace, 

h) danE a poplatky – účtová skupina 53 – daO silniční, daO z nemovitých vEcí, ostatní 
danE a poplatky (tj. daO z nabytí nemovitých vEcí, daO z pUíjm], správní poplatky, 
poplatky za znečištEní ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.), 

i) DPH, o jejíž vrácení je možné podle pUíslušného právního pUedpisu žádat, 
j) výzkum a vývoj, 
k) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady (výdaje) 
spadající pod účtovou skupinu 54, 

l) finanční náklady – účtová skupina 56, 
m) členské poplatky/pUíspEvky v institucích/asociacích a jiné náklady (výdaje) spadající 

pod účtovou skupinu číslo 58, 
n) na poUádání workshop], teambuilding], výjezdních zasedání apod., 
o) nespecifikované náklady (výdaje), které nelze účetnE doložit, 
p) mzdy, platy a odmEny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomEr ve smyslu 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znEní pozdEjších pUedpis], dále  
jen „zákoník práce“; uznatelnými náklady mohou být maximálnE do výše v čase  
a místE obvyklé, vč. k tomu se vázajících odvod] na sociální a zdravotní pojištEní 
zamEstnanc] Poskytovatele sociálních služeb, 

q) náklady a výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je Dotace 

poskytována, 
r) odstupné, ve smyslu zákoníku práce, 
s) dotace, dary, finanční pUíspEvky poskytnuté Poskytovatelem sociálních služeb jiným 

fyzickým nebo právnickým osobám, 
t) poskytování úvEr] či záp]jček, 
u) nákup alkoholických nápoj], 
v) splátky úvEr], záp]jček, úvEr] či finančního leasingu (včetnE úrok]), 
w) soudní a správní poplatky, bankovní poplatky, 
x) náklady (výdaje) spojené s podáním žádosti o Dotaci, 
y) plnEní ze sázek, her a los] a jiná plnEní ze závazk] z odvážných smluv  

dle občanského zákoníku. 
5. Je-li Poskytovatel sociálních služeb plátcem danE z pUidané hodnoty („DPH“) a má nárok 

na odpočet DPH na vstupu, není DPH na vstupu uznatelným nákladem (výdajem),  
a to ani v pUípadE, kdy Poskytovatel sociálních služeb nárok na odpočet DPH na vstupu 
neuplatnil.  

6. Je-li Poskytovatel sociálních služeb povinen krátit odpočet DPH na vstupu, je uznatelným 
nákladem (výdajem) pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem krácena. 
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ObdobnE se postupuje v pUípadE, že Poskytovatel sociálních služeb neuplatní DPH 
z d]vodu použití pomEru mezi plnEním, které se vztahuje k ekonomické činnosti 
Poskytovatele sociálních služeb, a ostatní činnosti Poskytovatele sociálních služeb, která 
není ekonomickou činností, a tudíž není pUedmEtem DPH. ObdobnE se postupuje 
v pUípadE, že zákon č.235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] (dále jen „zákon o DPH“), neumožOuje u pUijatých zdanitelných plnEní odpočet 
DPH.  

7. DPH je pro Poskytovatele sociálních služeb uznatelným výdajem za podmínky,  
že Poskytovatel sociálních služeb není plátcem DPH.  

8. V pUípadE, že Poskytovatel sociálních služeb není plátcem DPH a finanční částky 
odpovídající DPH jsou posuzovány jako uznatelné výdaje či náklady a následnE se stane 
plátcem DPH a má nárok na odpočet danE pUi zmEnE režimu na částky dUíve posouzené 
jako uznatelné výdaje či náklady, je povinností Poskytovatele sociálních služeb vrátit  
na účet Mikroregionu finanční prostUedky v alikvotní výši. Registraci k DPH je 
Poskytovatel sociálních služeb povinen neprodlenE oznámit Mikroregionu a do 30 dn] 
ode dne podání pUiznání k DPH, v nEmž si nárokuje výše zmínEný odpočet, částku 
vyčíslit, doložit a uhradit. 

9. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na žádost Mikroregionu sdElit, zda je plátcem 
DPH a zda má nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z pUidané hodnoty, ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
 

 

Článek VI. 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 

1. Vyúčtováním dotace se rozumí pUehled o skutečných nákladech a výnosech vztahujících 
se k sociálním službám uvedeným v Článku II. odst. 1 a 2 a v Článku III. odst. 1. a 2 této 

veUejnoprávní smlouvy za pUíslušné období, včetnE vyčíslení pUípadného pUeplatku 
vyplývající z poskytnutých záloh. 

2. Poskytovatel sociálních služeb je povinen účtovat o Dotaci v souladu se zákonem 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále „zákon o účetnictví“), 
s tím, že ve svém účetnictví povede záznamy tak, aby z nich jednoznačnE vyplývalo 
použití Dotace dle této veUejnoprávní smlouvy. Výdaje resp. náklady vynaložené  
v souladu s účelovým určením Dotace a podmínkami této smlouvy budou zaúčtovány 
v účetnictví Poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o účetnictví. Pokud 
Poskytovatel sociálních služeb vede daOovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis], je povinen použít zp]sob vedení 
evidence o Dotaci i podle tohoto zákona. Doklady prokazující využití Dotace musí být 
viditelnE označeny „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko“.  

 

 

Článek VII. 
POVINNOSTI POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

1. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že bude čerpat Dotaci hospodárnE  
a výhradnE k účelu uvedenému v Článku II. odst. 1 a 2 a v Článku III. odst. 1. a 2 této 
veUejnoprávní smlouvy a k plnEní závazku sociální služby dle této veUejnoprávní smlouvy 

po dobu platnosti této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení. Dotaci ani její část nelze 
pUevádEt do následujícího roku.  

2. Poskytovatel sociálních služeb bude sociální službu dle této veUejnoprávní smlouvy  

a PovEUení vykonávat na území Mikroregionu nebo prokazatelnE pro občany člen] 
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Mikroregionu v rozsahu a kvalitE základních činností stanovených zákonem o sociálních 
službách, provádEcími pUedpisy a dalšími obecnE závaznými právními pUedpisy, svým 
jménem a na sv]j účet a odpovEdnost. Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za vEcné, 
personální a technické vybavení prostor, kde bude poskytování sociální služby 
uskutečOováno dle platných právních pUedpis], a za vytvoUení vhodných podmínek pro její 
poskytování. Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za pUípadnou škodu.  

3. Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést oddElenE dokladovou a účetní evidenci 
náklad] (výdaj]) a výnos] souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním 
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu této 
veUejnoprávní smlouvy. 

4. Poskytovatel sociálních služeb je povinen uchovávat Ěarchivovatě veškeré 
dokumenty, které souvisejí s poskytnutím Dotace po dobu nejménE 10 let od pUedložení 
závErečné zprávy a závErečného vyúčtování Dotace, zejména: tuto veUejnoprávní 
smlouvu, originály doklad] prokazujících čerpání Dotace, finanční vyúčtování Dotace, 
závErečnou zprávu aj. Z tEchto doklad] musí být zUejmé, že jde o Dotaci poskytnutou  
na základE této veUejnoprávní smlouvy. Čestné prohlášení Poskytovatele sociálních 
služeb o čerpání a použití Dotace v rámci uznatelných náklad] (výdaj]) není považováno 
za účetní záznam. Originály účetních (popU. daOových) doklad] musí Poskytovatel 
sociálních služeb označit: „Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko“  
a uvést evidenční číslo veUejnoprávní smlouvy a výši použité Dotace v Kč. 

5. Poskytovatel sociálních služeb je povinen pUedložit Mikroregionu ve lh]tE  
do 31. ledna 2019 následující dokumenty: 

a) závErečnou zprávu o realizaci účelu, na který byla Dotace poskytnuta (využití  
a čerpání Dotace); závErečná zpráva musí zejména obsahovat stručný popis plnEní 
závazku sociální služby a celkové vyhodnocení splnEní závazku sociální služby  
a účelu této veUejnoprávní smlouvy, 

b) vyúčtování Dotace ve formE rozvahy a výkazu zisku a ztrát z poskytované sociální 
služby za jednotlivá stUediska a celkem. K výkaz]m bude pUedložen rozbor 
jednotlivých nákladových syntetických účt],   

c) soupis všech prvotních doklad] prokazujících vznik uznatelných náklad] a výnos] 
vztahujících se k plnEní závazku sociální služby, a z ostatních činností,  
které Poskytovatel sociálních služeb vykonával v dobE účinnosti této veUejnoprávní 
smlouvy; Poskytovatel sociální služby povede oddElenE dokladovou a účetní evidenci 
náklad] a výnos] souvisejících s poskytováním sociální služby a s poskytováním 
ostatní ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu 
této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení, 

d) pUehled o naplnEnosti indikátor] podle Článku IV. odst. 1. 

Požadované dokumenty musí být Mikroregionu ve výše uvedené lh]tE doručeny, 
nepostačuje pUedání k poštovnímu doručení. PUipadne-li poslední den lh]ty na sobotu, 
nedEli nebo svátek, je posledním dnem lh]ty nejblíže následující pracovní den. 

6. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje poskytnout Mikroregionu na jeho žádost  
bez zbytečného odkladu  

a) kopie všech účetních (popU. daOových) doklad] obsahující pUehled o skutečných 
nákladech (výdajích) a výnosech vztahujících se k sociální službE a k ostatní 
ekonomické činnosti komerční povahy, která není sociální službou ve smyslu  
této veUejnoprávní smlouvy a PovEUení, za rok 2018 včetnE vyčíslení pUípadného 
pUeplatku vyplývajícího z poskytnutých záloh, 

b) doklady o úhradE vlastního podílu na celkové částce skutečných uznatelných náklad] 
na realizaci poskytování sociální služby,   

c) doklady o úhradE podílu uživatel] sociální služby na celkové částce skutečných 
uznatelných náklad] na realizaci poskytování sociální služby, 
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d) doklady o úhradE podílu ze zdravotního pojištEní na celkové částce skutečných 
uznatelných náklad] na realizaci poskytování sociální služby, 

e) výrok auditora a vyjádUení auditora ke zp]sobu účtování o Dotaci a k použití 
poskytnuté Dotace, pokud je Poskytovatel sociálních služeb povinen  
podle § 20 zákona o účetnictví mít zpracovaný audit (povinnost ovEUení účetní 
závErky auditorem), 

f) a ostatní pUíslušné doklady (zejména faktury, dodací listy, smlouvy, paragony, 
mzdové listy apod.), ze kterých bude vyplývat, k jakému účelu byla poskytnutá 
Dotace použita, tj. zda byla použita k účelu uvedenému v článku II. a III. této 
veUejnoprávní smlouvy.  

7. Poskytovatel sociálních služeb je povinen pUedložit v termínu do 31. 7. 2019 kopii 

daOového pUiznání potvrzeného pUíslušným finančním úUadem včetnE kopií účetních 
výkaz] za rok pUedcházející, pro účely posouzení výše pUimEUeného zisku. Kopie 
daOového pUiznání potvrzená finančním úUadem m]že být v pUípadE, že poskytovatel 
sociálních služeb daOové pUiznání podává na finanční úUad v elektronické podobE, 
nahrazena dokladem prokazující elektronické podání daOového pUiznání. 

8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen vrátit Mikroregionu bezhotovostním 
pUevodem na jeho účet uvedený v článku I. této veUejnoprávní smlouvy pod variabilním 
symbolem …………: 

a) Dotaci nebo její část, kterou nevyčerpal v dobE nebo k účelu uvedenému v Článku 
II. odst. 1 a 2 a Článku III. odst. 1 a 2 této veUejnoprávní smlouvy, a to ve lh]tE 
dané pro pUedložení vyúčtování Dotace, 

b) Dotaci v plné výši, pokud se prokáže, že byla poskytnuta na základE jím 
uvedených nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údaj] v žádosti  
o poskytnutí Dotace, a to do 10 dn] od obdržení výzvy k vrácení Dotace, nebude-li 

v této výzvE uveden den pozdEjší.  
c) Dotaci nebo její část, kterou nevyčerpal, do 15 dn] ode dne právní moci 

rozhodnutí o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb, nebo do 15 dn] 
ode dne ukončení poskytování sociálních služeb,  

d) část Dotace nevyčerpanou ke dni zrušení Poskytovatele sociálních služeb 
s likvidací nebo bez likvidace, nejpozdEji do 15 dn] ode dne zrušení Poskytovatele 
sociálních služeb, a ve stejné lh]tE je povinen pUedložit Mikroregionu závErečnou 
zprávu, vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené  
v odst. 6 tohoto článku,  

e) část Dotace nevyčerpanou ke dni rozhodnutí o pUemEnE Poskytovatele sociálních 
služeb, na základE které mají práva a povinnosti dle této veUejnoprávní smlouvy 

pUejít na právního nástupce Poskytovatele sociálních služeb, nejpozdEji do 15 dn] 
ode dne rozhodnutí o pUemEnE, a ve stejné lh]tE je povinen pUedložit Mikroregionu 
závErečnou zprávu, vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené 
v odst. 6 tohoto článku,  

f) část Dotace nevyčerpanou ke dni ukončení této veUejnoprávní smlouvy výpovEdí 
nebo dohodou smluvních stran, a to do 15 dn] od ukončení této veUejnoprávní 
smlouvy, a ve stejné lh]tE je povinen pUedložit Mikroregionu závErečnou zprávu, 
vyúčtování poskytnuté Dotace a ostatní dokumenty uvedené v odst. 6 a pUíp. odst. 
7 tohoto článku, 

g) v pUípadE, že se pUi vyúčtování Dotace zjistí, že Poskytovateli sociálních služeb  
na Dotaci, tj. vyrovnávací platbu, nevzniklo právo, je Poskytovatel sociálních 
služeb povinen poskytnuté zálohy vrátit Mikroregionu na jeho účet uvedený 
v Článku I. této veUejnoprávní smlouvy do 10 dn] po  termínu pro pUedložení 
vyúčtování Dotace. V pUípadE, že Poskytovateli sociálních služeb právo na Dotaci 
vzniklo, ale poskytnuté zálohy Dotace jsou vyšší, než výsledná ztráta, je Dotace, 
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která pUevyšuje rozdíl mezi poskytnutou Dotací, resp. její zálohou, a výslednou 
ztrátou Poskytovatele sociálních služeb, nadmErnou vyrovnávací platbou. 
Poskytovatel sociálních služeb je v takovém pUípadE povinen nadmErnou 
vyrovnávací platbu (pUíslušný pUeplatek) vrátit Mikroregionu na jeho účet uvedený 
v článku I. této veUejnoprávní smlouvy do 10 dn] po termínu pro pUedložení 
vyúčtování Dotace. 

h) Dotaci nebo její část za nenaplnEní indikátor] podle ustanovení Článku  

IV. odst. 2 a 3 této veUejnoprávní smlouvy. 

Nevrátí-li Poskytovatel sociálních služeb Dotaci dle výše uvedených ustanovení  
písm. a) až h), jedná se o porušení rozpočtové káznE dle zákona o rozpočtových 

pravidlech.  

9. Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit provedení kontroly ze strany 

pUíslušných orgán] Mikroregionu nebo jím povEUených osob anebo jinými kontrolními 
orgány veUejné správy (dále společnE také „kontrolní orgány“) v souladu se zákonem  

o finanční kontrole, a to po dobu 10 let od pUedložení závErečné zprávy a závErečného 
vyúčtování Dotace.  
Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje, že pUi kontrole poskytne potUebnou 
součinnost, zejména pUedloží kontrolním orgán]m kdykoli k nahlédnutí originály všech 
doklad] souvisejících s poskytnutím Dotace. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí, aby 
protokoly z kontrol provedených Mikroregionem mohly být pUedány jiným kontrolním 
orgán]m.  

10. Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemnE, úplnE a pravdivE informovat 
Mikroregion: 

a) o všech zmEnách týkajících se identifikace Poskytovatele sociálních služeb, 
zejména o zmEnE statutárního orgánu nebo jeho člena, o zmEnE názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy, nebo o zmEnách v souvislosti s plnEním  
této veUejnoprávní smlouvy, a to nejpozdEji do 10 dn] od nastalé skutečnosti, 

b) o každém porušení rozpočtové káznE nebo i podezUení na porušení rozpočtové 
káznE a ostatních smluvních podmínek, a to do 10 dn] ode dne, kdy toto porušení  
či podezUení zjistil, 

c) v závErečné zprávE o tom, že obdržel dar, dotaci či jiný finanční pUíspEvek  
od jiných osob (jiných poskytovatel], dárc] apod.) pro stejný účel, jaký je uveden  
v Článku II. a III. této veUejnoprávní smlouvy, a zavazuje se v závErečné zprávE 
uvést výši tEchto dar], dotací či pUíspEvk], 

d) o zmEnách, které ovlivOují jeho ekonomickou sféru a hospodaUení, napU. o snížení 
základního kapitálu, o prohlášení konkursu, o výkonu rozhodnutí nebo o exekuci 
apod., o zahájení insolvenčního Uízení, o vstupu do likvidace, nebo o jiných 
zmEnách, které mají vliv na poskytnutí či čerpání Dotace dle této veUejnoprávní 
smlouvy, napU. o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb,  
a to do 15 dn] od nastalé skutečnosti,  

e) o pUemEnE nebo zrušení Poskytovatele sociálních služeb s likvidací  
nebo bez likvidace, a to do 15 dn] ode dne rozhodnutí Poskytovatele sociálních 
služeb nebo jeho zUizovatele o pUemEnE či zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 

11. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytnout Mikroregionu na jeho žádost 
údaje či doklady související s Dotací a touto veUejnoprávní smlouvou,  

a to bez zbytečného odkladu. Všechny údaje, které Poskytovatel sociálních služeb 
Mikroregionu uvede, budou vždy úplné a pravdivé.  

12. Poskytovatel sociálních služeb je povinen medializovat a publikovat informace  

o tom, že na realizaci účelu uvedeném v Článku II. a odst. 1 a 2 a v Článku III. odst.  
1. a 2 této veUejnoprávní smlouvy obdržel Dotaci od Mikroregionu. Publicitou se rozumí 
informace na písemných materiálech (letáky, plakáty, inzerce, informace v tisku, apod.). 
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Medializací pak informace zmínEné ve zvukových či obrazových relacích sdElovacích 
prostUedk]. SplnEní této povinnosti medializace a publikace uvede poskytovatel sociální 
služby v závErečné zprávE, kterou poskytovatel sociální služby pUedkládá Mikroregionu 
podle článku VII, odst. 6. písm. a) této veUejnoprávní smlouvy. 

13. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje učinit nezbytná opatUení k zamezení 
stUetu zájm], finančních podvod] a korupčního jednání ze strany Poskytovatele 
sociálních služeb či jeho zamEstnanc] a partner] Poskytovatele sociálních služeb. 

14. Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje dodržovat pravidla hospodáUské 
soutEže, dodržovat pUedpisy pro regulérnost veUejné podpory, ochranu životního 
prostUedí, rovnost žen a muž], apod. 
 

 

Článek VIII.  

KONTROLA 

1. Dotace poskytovaná na základE této veUejnoprávní smlouvy je veUejnou finanční podporou 
ve smyslu zákona o finanční kontrole, se všemi právními d]sledky s tím spojenými. 
Poskytování finanční podpory se Uídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise 
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formE vyrovnávací platby za závazek veUejné služby 
udElené určitým podnik]m povEUeným poskytováním služeb obecného hospodáUského 
zájmu. 

2. Mikroregion je oprávnEn v souladu se zákonem o finanční kontrole kdykoliv kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla Dotace poskytnuta, po dobu 10 let od pUedložení 
závErečné zprávy a závErečného vyúčtování Dotace  

3. Mikroregion provede v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolu dodržení 
podmínek této veUejnoprávní smlouvy a Rozhodnutí Komise 2012/21/EU minimálnE  
za účelem ovEUení, zda Poskytovateli sociálních služeb nebyla poskytnuta nadmErná 
vyrovnávací platba. Kontrola ovEUí hospodárnost a účelnost Dotace, včetnE oprávnEného 
účtování vzniklých náklad] (výdaj]) jako nezbytných pro poskytování sociální služby. 
ProvádEna bude alespoO jedenkrát za rok v pr]bEhu platnosti této veUejnoprávní smlouvy 

a PovEUení a ke konci smluvního vztahu založeného touto veUejnoprávní smlouvou.  

Zjistí-li Mikroregion, že Poskytovatel sociálních služeb obdržel Dotaci neoprávnEnE, je 
Poskytovatel sociálních služeb povinen takovou neoprávnEnou Dotaci vrátit.  

 

 

Článek IX. 
SANKCE 

1. Porušení povinností stanovených Poskytovateli sociálních služeb touto veUejnoprávní 
smlouvou je porušením rozpočtové káznE a Poskytovatel sociálních služeb je v takovém 
pUípadE povinen provést odvod za porušení rozpočtové káznE do rozpočtu Mikroregionu 

na účet Mikroregionu uvedený v článku I. této veUejnoprávní smlouvy. V pUípadE,  
že Poskytovatel sociálních služeb poruší kteroukoli z povinností uvedených  
v této veUejnoprávní smlouvE, bude Mikroregion postupovat v souladu se zákonem  
o rozpočtových pravidlech. 

2. Porušením rozpočtové káznE se rozumí zejména: 
a) využití Dotace v rozporu se stanovým účelem, 

b) využití Dotace na neuznatelné náklady (výdaje), 
c) využití Dotace na náklady (výdaje), které se netýkají období, na které je Dotace 

poskytnuta, 
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d) zadržení finančních prostUedk], tzn. nevrácení pUeplatku Dotace ve stanoveném 
termínu, 

e) neumožnEní veUejnosprávní kontroly, tj. kontroly podle Článku VIII. této veUejnoprávní 
smlouvy, 

f) nedoložení účetnictví v rámci veUejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení 
období, na které byla Dotace poskytnuta, 

g) použití Dotace, pUi kterém byla porušena povinnost stanovená právním pUedpisem 
nebo pUímo použitelným pUedpisem Evropské Unie, 

h) neprokáže-li Poskytovatel sociálních služeb, jak byla Dotace použita, 

i) nepUedložení dokument] uvedených v Článku VII. odst. 6 této smlouvy, zejména 
závErečné zprávy a vyúčtování Dotace v termínu a formE dle této veUejnoprávní 
smlouvy. 

3. Porušení rozpočtové káznE m]že být d]vodem, pro který nebude Poskytovatel sociálních 
služeb povEUen k poskytování služeb obecného hospodáUského zájmu v následujícím 
období. 

4. Za porušení rozpočtové káznE je považováno i nesplnEní jiných povinností stanovených 
touto veUejnoprávní smlouvou, než které jsou uvedeny v článku VII. této veUejnoprávní 
smlouvy. 

 

 

Článek X.   
PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Poskytovatel sociálních služeb podpisem této veUejnoprávní smlouvy prohlašuje, že: 

a) bude vykonávat činnosti v souvislosti s poskytováním a realizací sociální služby 
k dosažení účelu uvedeného v Článku II. a III. této veUejnoprávní smlouvy v souladu 

se zákonem o sociálních službách a jeho provádEcími právními pUedpisy svým 
jménem, na sv]j účet a odpovEdnost s tím, že odpovídá za pUípadné škody, 

b) si je vEdom následk] vzniklých uvedením nepravdivých, neúplných nebo zkreslených 
údaj], které by vedly k pUípadnému neoprávnEnému čerpání Dotace, 

c) jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v pUípadE právnické osoby, nemá  
v trestním rejstUíku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisela s pUedmEtem podnikání Poskytovatele sociálních služeb, nebo pro trestný 
čin hospodáUský, anebo trestný čin proti majetku (ve smyslu zákona  
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis]), 

d) nemá žádné dluhy v]či orgán]m veUejné správy po lh]tE splatnosti (zejména daOové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veUejném zdravotním 
pojištEní, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na pUíspEvku na státní 
politiku zamEstnanosti, odvody za porušení rozpočtové káznE či další nevypoUádané 
dluhy). Posečkání s úhradou dluhu nebo dohoda o úhradE dluhu a její Uádné plnEní 
se považují za vypoUádané dluhy, 

e) mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající  
se provozování činnosti,  

f) si je vEdom všech d]sledk] vyplývajících z porušení rozpočtové káznE ve smyslu 

zákona o rozpočtových pravidlech,  
g) v]či nEmu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno insolvenční Uízení či Uízení  

o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo provádEna 
exekuce.  
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Článek XI. 
DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ VETEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

1. Tato veUejnoprávní smlouva je uzavUena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních 
stran.  

2. Tuto veUejnoprávní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou 
výpovEdí danou Mikroregionem s uvedením výpovEdního d]vodu nebo písemnou 
výpovEdí danou Poskytovatelem sociálních služeb i bez uvedení d]vodu. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.  

3. Mikroregion je oprávnEn vypovEdEt tuto veUejnoprávní smlouvu jak pUed poskytnutím, 
tak i po poskytnutí Dotace, z d]vodu porušení povinností Poskytovatelem sociálních 
služeb stanovených touto veUejnoprávní smlouvou nebo obecnE závaznými právními 
pUedpisy, zejm. v pUípadE, že Poskytovatel sociálních služeb: 

a) porušil rozpočtovou kázeO dle zákona o rozpočtových pravidlech, 
b) porušil pravidla poskytování veUejné podpory stanovené v Zásadách pro poskytování 

dotací v sociální oblasti na účely určené Sdružením Mikroregion Rožnovsko  
ve vyhlášených programech pro rok 2018, 

c) učinil právní jednání, které je podmínEno souhlasem Mikroregionu,  

bez tohoto souhlasu, 

d) neplní povinnosti v souvislosti se zajištEním veUejnoprávní kontroly dle Článku  
VII. této veUejnoprávní smlouvy anebo auditu, 

e) opakovanE neplní povinnosti a nezanechá porušování povinností stanovených  
v této veUejnoprávní smlouvE, a to i povinností, jejichž porušení není uvedeno  
jako samostatný výpovEdní d]vod, a i pUes písemné upozornEní Mikroregionem 
pokračuje v neplnEní či porušování povinnosti, nebo pokud neodstraní následky 
tEchto porušení a/nebo nezjedná nápravu ve lh]tE stanovené Mikroregionem, 

f) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavUení  
této veUejnoprávní smlouvy, nebo které mohou mít vliv na dosažení účelu  
této veUejnoprávní smlouvy,  

g) se dopustil finančních podvod] nebo jiných nekalých jednání. 
4. Mikroregion je oprávnEn vypovEdEt tuto veUejnoprávní smlouvu pUed poskytnutím,  

tak i po poskytnutí Dotace, dále z  d]vodu: 
a) je-li Poskytovatel sociálních služeb, pUípadnE Poskytovatel sociálních služeb  

jako právnická osoba či nEkterá osoba tvoUící statutární orgán Poskytovatele 

sociálních služeb odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s pUedmEtem podnikání nebo činností Poskytovatele sociálních služeb,  
nebo pro trestný čin hospodáUský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis], a zákona  
č.418/2011 Sb., o trestní odpovEdnosti právnických osob, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], 

b) jestliže bylo proti Poskytovateli sociálních služeb zahájeno insolvenční Uízení  
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp]sobech jeho Uešení, ve znEní 
pozdEjších pUedpis],   

c) jestliže je Poskytovatel sociálních služeb v úpadku nebo v likvidaci nebo došlo-li  

ke zrušení Poskytovatele sociálních služeb s likvidací/bez likvidace,  

d) jestliže došlo k pUemEnE Poskytovatele sociálních služeb či zmEnE jeho právní formy,  
e) v pUípadE, že byla uvalena na Poskytovatele sociálních služeb nucená správa, 
f) rozhodnutí o zrušení registrace Poskytovatele sociálních služeb, resp. sociální služby 

vymezené PovEUením a touto smlouvou, ve smyslu zákona o sociálních službách 
nabylo právní moci, 
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g) pokud Poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb 
zapsaných v registru poskytovatel] sociálních služeb,  

h) pokud bylo zrušeno PovEUení. 
5. VýpovE@ této veUejnoprávní smlouvy daná Mikroregionem musí být učinEna písemnE  

a musí v ní být uvedeny d]vody. 
6. VýpovEdní doba u výpovEdi dané Mikroregionem z výpovEdních d]vod] uvedených  

v odst. 4. odst. 5 tohoto Článku činí 15 dn] a začne bEžet dnem doručení výpovEdi 
Poskytovateli sociálních služeb. Účinky doručení pro účely této veUejnoprávní smlouvy 

však nastávají i tehdy, pokud Poskytovatel sociálních služeb svým jednáním  
nebo opomenutím doručení zmaUil. 

7. Poskytovatel sociálních služeb je oprávnEn tuto veUejnoprávní smlouvu písemnE 
vypovEdEt z jakéhokoliv d]vodu. VýpovEdní doba činí 1 mEsíc a začne bEžet od prvního 
dne mEsíce následujícího po mEsíci, v nEmž byla výpovE@ doručena Mikroregionu.  

8. Tato veUejnoprávní smlouva zaniká také z d]vod] uvedených  
v § 167 odst. 1 písm. b) až e) správního Uádu. Návrh na zrušení smlouvy musí být učinEn 
písemnE a musí v nEm být uvedeny d]vody, které vedou k zániku smlouvy. Podá-li 

smluvní strana ze zákonem stanovených d]vod] návrh na zrušení této veUejnoprávní 
smlouvy a druhá smluvní strana s ním vysloví souhlas, tato smlouva zaniká dnem,  
kdy písemný souhlas smluvní strany došel smluvní stranE, která návrh podala.  

9. Po ukončení této veUejnoprávní smlouvy dohodou nebo výpovEdí musí dojít k vypoUádání 
všech práv a povinností smluvních stran včetnE vyúčtování a vrácení pUípadných 
pUeplatk] poskytnutých záloh bezhotovostním pUevodem na účet Mikroregionu,  
z nEhož byla Dotace vyplacena, a to do 15 dn] od ukončení této veUejnoprávní smlouvy 

nebo jejího zrušení, pokud je Poskytovatel sociálních služeb nevrátil pUed jejím 
ukončením nebo pokud se obE smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel sociálních 
služeb je povinen pUedložit Mikroregionu do 15 dn] ode dne ukončení veUejnoprávní 
smlouvy závErečnou zprávu, vyúčtování Dotace a ostatní dokumenty uvedené v Článku 

VII. odst. 6 a pUíp. odst. 7 této veUejnoprávní smlouvy, pokud tak neučinil dUíve. 
10. Ukončením této veUejnoprávní smlouvy nezaniká právo Mikroregionu na náhradu škody 

ani povinnost Poskytovatele sociálních služeb provést odvod za porušení rozpočtové 
káznE dle zákona o rozpočtových pravidlech a této veUejnoprávní smlouvy. 

 

 

Článek XII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V pUípadE neúplného, zkresleného nebo nepravdivého prohlášení Poskytovatele 
sociálních služeb nebo pUi jiném porušení této veUejnoprávní smlouvy, které bude 
zjištEno pUed poskytnutím Dotace, je Mikroregion oprávnEn pozastavit Dotaci nebo její 
část do doby odstranEní porušení Poskytovatelem sociálních služeb; jde-li o porušení 
neodstranitelné, nebo Poskytovatel sociálních služeb porušení neodstranil ve lh]tE dané 
Mikroregionem, nebude Dotace nebo její zbývající část Poskytovateli sociálních služeb 
poskytnuta v]bec. 

2. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí se zveUejnEním údaj] podle zák. 106/1999 Sb.,  
o svobodném pUístupu k informacím, ve znEní pozdEjších pUedpis], a to v rozsahu  

a postupem a v souladu s uvedeným právním pUedpisem. 
3. Poskytovatel sociálních služeb souhlasí s využíváním a zveUejnEním (včetnE zpracování) 

všech údaj] uvedených v této veUejnoprávní smlouvE a jejích pUílohách a dodatcích 
v informačních systémech Mikroregionu pro účely administrace prostUedk] z rozpočtu 
Mikroregionu. Poskytovatel sociálních služeb zejména souhlasí se zveUejnEním svého 
názvu, sídla, názvu projektu, sociální služby a výše poskytnuté Dotace, informací  
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o pr]bEhu realizace poskytování a výsledcích podpory sociální služby. 
4. ZmEna v osobE Poskytovatel sociálních služeb není pUípustná. 
5. Poskytovatel sociálních služeb není oprávnEn pUevést svá práva a povinnosti  

z této veUejnoprávní smlouvy, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,  
ani tuto veUejnoprávní smlouvu postoupit.  

6. Poskytovatel sociálních služeb na sebe pUebírá nebezpečí zmEny okolností  
ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Článek XIII. 
DOLOŽKA 

1. Tato veUejnoprávní smlouva byla uzavUena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znEní pozdEjších pUedpis], a byly splnEny podmínky pro její uzavUení 
stanovené tímto zákonem. 

2. Poskytnutí Dotace a tato veUejnoprávní smlouva byly schváleny Valnou hromadou 
Mikroregionu dne …… usnesením č. …... 

 

 

Článek XIV. 
ZÁVDREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto veUejnoprávní smlouvu lze mEnit pouze písemnE, a to dodatky podepsanými obEma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výmEna  
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v pUípadE zmEny názvu 
Poskytovatele sociálních služeb, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu  
kterékoli ze smluvních stran. V takovém pUípadE postačí písemné oznámení o zmEnE.  

2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této veUejnoprávní smlouvy, 

a pokud by mezi nimi vznikly spory o tEchto právech a povinnostech, budou Uešeny 
pUednostnE vzájemnou dohodou smluvních stran.   

3. Smluvní strany se zavazují neprodlenE vzájemnE informovat o zmEnE všech skutečností, 
které mohou mít vliv na plnEní práv a povinností z této veUejnoprávní smlouvy. 

4. V pUípadE, že dojde ke zmEnE jakýchkoliv skutečností týkajících se smluvních stran, je 
smluvní strana, u níž taková zmEna nastala, povinna ve lh]tE do 10 dn] ode dne,  
kdy k takové zmEnE došlo, písemnE o této zmEnE informovat druhou smluvní stranu, jinak 
odpovídá za škodu, která druhé smluvní stranE v d]sledku porušení této povinnosti 
vznikla. 

5. Práva a povinnosti touto veUejnoprávní smlouvou neupravené se Uídí zejména 
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech, zákonem  
o sociálních službách a správním Uádem. Pokud se nEkteré z ujednání obsažených  
v této veUejnoprávní smlouvE neshoduje se zákonnými ustanoveními, jde o projev v]le 
smluvních stran se od zákonných ustanovení odchýlit a nahradit je ujednáními 
obsaženými v této veUejnoprávní smlouvE. 

6. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této veUejnoprávní smlouvy neplatné nebo neúčinné 
nebo se z jakýchkoliv d]vod] neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost 
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový pUípad se smluvní 
strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného  
nebo neúčinného z]stal zachován.  

7. Dojde-li po uzavUení této veUejnoprávní smlouvy ke zmEnE právních pUedpis],  
v jejímž d]sledku vznikne povinnost upravit smluvnE záležitosti touto veUejnoprávní 
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smlouvou dosud neupravené, zavazují se smluvní strany pUijmout bez zbytečného 
odkladu dodatek k této veUejnoprávní smlouvE, kterým chybEjící záležitosti upraví  
tak, aby obsah dodatku pUi zachování požadavk] stanovených právním pUedpisem 

odpovídal účelu této veUejnoprávní smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku vylučují 
pUijetí nabídky, které vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i pUijetí nabídky 
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatnE nemEní podmínky 
nabídky. 

9. Smluvní strany potvrzují, že uzavUení této veUejnoprávní smlouvy je výsledkem jednání 
stran a každá ze smluvních stran mEla pUíležitost ovlivnit obsah této veUejnoprávní 
smlouvy. Jakékoli písemné potvrzení ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy 
(jejich zmEn) uzavUené jinou než písemnou formou. 

10. Tato veUejnoprávní smlouva je vyhotovena ve tUech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž Poskytovatel sociálních služeb obdrží jedno a Mikroregion obdrží dvE vyhotovení. 

11. Tato veUejnoprávní smlouva obsahuje úplné ujednání o pUedmEtu smlouvy a všech 
náležitostech, které smluvní strany mEly či chtEly ujednat. Žádný projev smluvních stran 
učinEný pUi jednání o této veUejnoprávní smlouvE ani projev učinEný po uzavUení  
této veUejnoprávní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními  
této veUejnoprávní smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu UádnE pUečetly, že s jejím obsahem souhlasí  
a že byla uzavUena podle jejich pravé a svobodné v]le, vážnE, určitE a srozumitelnE  
a nikoliv v tísni ani za nápadnE nevýhodných podmínek. 
 

 

V RožnovE pod RadhoštEm dne _____________V .................................dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________                ________________________ 

za Mikroregion:               za Poskytovatele sociálních služeb:  
Ing. Radim Holiš, pUedseda Mikroregionu   ……….    

 

 

 

 

 

 

 

PUíloha č. 1 - PovEUení ???? kraje k poskytování služeb obecného hospodáUského zájmu
  

PUíloha č. 2 – Indikátor sociální služby 
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Pギｹﾉﾗｴ; Lく ヲ 

N=┣W┗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗;デWﾉW ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ゲﾉ┌┥H┞ぎ 
SｹSﾉﾗぎ 
IČぎ 

           

Pﾗギく 
Lｹゲﾉﾗ 

Dヴ┌ｴ ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ 
ゲﾉ┌┥H┞ 

ISWﾐデｷaｷﾆ=デﾗヴ 
ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ 
ゲﾉ┌┥H┞ 

N=┣W┗ 
ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ 
ゲﾉ┌┥H┞ 

PギW┗;┥┌ﾃｹIｹ 
forma 

ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ 

PギW┗;┥┌ﾃｹIｹ 
Iｹﾉﾗ┗= 

skupina 

Jednotka IﾐSｷﾆ=デﾗヴ 
Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
podpora 

N=┣W┗ 

V┠ジW 
ふﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ 
kapacita) 

2018 

N=┣W┗ 
(zkratka) 

Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ 
┗┠ジW ヲヰヱΒ 

M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ 
┗┠ジW ヲヰヱ8 

1                     

2                     

3                     

4                     

           

 

 

 

 

   


