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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u Poskytovatele: 20/SML3724/SoPD/SV 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kováčová 
E-mail/telefon: kovacova.p@kr-ustecky.cz/ 475 657 487 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 882733379/0800 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Oblastní charita Ústí nad Labem 
Sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
Zastoupený: Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem 
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Domorák  
E-mail/telefon: reditel@charitausti.cz / 731 402 494 
IČ: 44225512 
DIČ: --- 
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:  267681271/0300 
(dále jako „Příjemce“) 
 
zapsaný v registru církví a náboženských společností v evidenci Ministerstva kultury ČR číslo 
8/1-05-729/2000 ze dne 29. 3. 2000. 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:kovacova.p@kr-ustecky.cz/
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ 

nebo „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto Smlouvou neupravených. 
 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/30Z/2020 
ze dne 22 června 2020 poskytuje Příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
1 005 571 Kč, která bude převedena bezhotovostně na účet Příjemce, č. ú. 
267681271/0300, do 5ti pracovních dnů ode dne aktivace systému zajištění péče o osoby 
bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České 
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým 
koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, 
za podmínky, že ji Příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 20. ledna 
2021.    

2. Dotace je poskytována na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace ze dne 8. 6. 
2020. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s provozem 
objektu v Hliňanech, na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci ve znění dodatku č. 1 
s Příjemcem, v souvislosti s případnou aktivací systému zajištění péče o osoby bez 
přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České 
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým 
koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa. 

4. Poskytnutí dotace na základě této Smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Článek II. 

Podmínky použití dotace, 
 doba, v níž má být dosaženo účelu,  

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je Příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 Smlouvy za účelem dle čl. I. odst. 3 
Smlouvy, především na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením recepce objektu, 
distribuci stravy pro ubytované, zajištění úklid vnitřních prostor objektu aj. v případě znovu 
zprovoznění objektu v Hliňanech.  
 

2.  Za způsobilý náklad je považován náklad vzniklý v době od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 
(termín realizace).  Úhradu způsobilého nákladu lze provést nejpozději do 20. 1. 2021. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
Porušení rozpočtové kázně 

 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v případě vyplacení dotace se zavazuje: 

a) Použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami 
sjednanými v této Smlouvě.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků.  

e) Vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen 
jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj 
hrazený na základě této Smlouvy. 

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

f) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů od 
termínu ukončení realizace (článek II. odst. 2 této smlouvy). Spolu se závěrečnou 
zprávou je Příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných 
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání 
dotace na žádost Příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.  

1) Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení Příjemce, 

- číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy), 

- popis realizace, 

- celkové zhodnocení, 

- finanční vypořádání dotace. 

2) Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů, 

- přehled všech nákladů aktivity hrazených z dotace, 

- přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele, 

- výpis z odděleného účetnictví. 

 

g) Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle zákona. Při kontrole dodržování 
podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o 
finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole 
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(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).  V případě 
neoprávněného použití nebo zadržení dotace se postupuje podle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) o porušení 
rozpočtové kázně. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení 
veškerých podmínek čerpání dotace 

h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla dotace 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
plánované, současně s předložením závěrečné zprávy. 

i) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na 
stanovený účel poskytnuta, v případě, že provoz objektu nebude dále realizován, 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně 
písemně informovat Poskytovatele o vrácení dotace. 

 
j) Písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu, a 

to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů změn identifikačních/kontaktních 

údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

 
k) Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 

likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

 
l) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit 
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.  

 
Článek IV.  

 
Výpověď a zrušení smlouvy 

 
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto Smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. 

2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek V. 

 
Publicita 
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1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita 
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem). 

 
2. Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce 

skutečnost, že aktivitu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení 
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, 
že se s daným logomanuálem seznámil. 
 

3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ 
ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele 
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 
 

4. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele, a to nejméně do 31. 12. 2020. 
 

5. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Článek VI. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních 
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.  

 
3.  Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a výše poskytnuté dotace a se 

zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským 
úřadem Ústeckého kraje.  

 
 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení. 
 
5. Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: 
reditel@charitausti.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy se ukončuje 
smlouva o poskytnutí dotace č. 20/SML1867/SoPD/SV, ze dne 30. 4. 2020. 
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6. Vláda ČR usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový 
stav, který skončil dne 17. 5. 2020.  

 
     V důsledku následných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nedošlo 

k alternativnímu vyřešení problematiky osob bez přístřeší a vykázaných osob v rozsahu, 
obdobném usnesení vlády ČR č. 341 ze dne 30. března 2020.  

 
     Z rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje ze dne 14. 5. 2020 došlo k ukončení 

provozu objektu v Hliňanech k 31. 5. 2020. V období od 1. 6. 2020 do 31. 12.2020 funguje 
objekt v Hliňanech jen v pohotovostním režimu - objekt bude znovu zprovozněn do 24 hodin 
v případě, že se potvrdí výskyt nákazy koronavirem u výše popsaných skupin osob a bude 
potřeba zajistit ubytování.  

      
     O této skutečnosti je Příjemce informován a prohlašuje, že je schopen zajistit obnovení 

provozu objektu v Hliňanech do 24 hodin od obdržení informace ze strany Poskytovatele o 
aktivaci systému zajištění péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího 
násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno 
onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly 
hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa.   

 
     Na základě výše uvedených skutečností bylo smluvními stranami dohodnuto ukončení 

platnosti dosavadní smlouvy o poskytnutí dotace č. 20/SML1867/SoPD/SV a dotace 
poskytnutá na základě smlouvy č. 20/SML1867/SoPD/SV byla dne 5. 6. 2020 vyúčtována 
a vratka (nevyužitá část dotace) byla vrácena na účet kraje.  

 
7.  Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto  
     Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. XXX/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.  
  

 
V Ústí nad Labem dne ………………… V ………………… dne ……………….. 

 

………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 

Příjemce 
Oblastní charita Ústí nad Labem   
Ing. Rostislav Domorák 
ředitel 
 

 


