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Číslo smlouvy: 01/2011/0SV

Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace
uzavřená v Břec1avi níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

Město Břeclav,
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města,
IČ: 00283061, "
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav,
č.ú.: 19-1832780227/0100,
(dále jen "poskytovatel"),
na straně jedné,
a
REMEDIA PLUS o.p.s.,
se sídlem: U nemocnice 1, 690 02 Břeclav,
zastoupená: Jarmilou Pěčkovou, ředitelkou,
IČ: 26276925,
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Břeclav,
č.ú.: 158478215/0600,
(dále jen "příjemce"),
na straně druhé,
ČI. 1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda o poskytnutí veřejné finanční podpory (dále jen
dotace) z rozpočtu města Břec1avi a způsobu jejího použití.
1/1 Zastupitelstvo města Břec1avi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Integrační centrum UTILIS" - pro potřebné břec1avské občany dle rozpočtu
projektu. Dotace bude poskytnuta ve výši 400.000,- Kč, (slovy: čtyřistatisíckorun
českých). Bude použita na poskytování sociálně aktivizačních služeb osobám
s mentálním postižením a seniorům, předcházení sociálnímu vyloučení,na úhradu
provozních a mzdových nákladů pracovníků integračního centra UTIUS.
2/1 Zastupitelstvo města Břec1avi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Denní stacionář UTILIS" - pro potřebné břec1avské občany dle rozpočtu
projektu. Dotace bude poskytnuta ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíckorun
českých). Bude použita na zajištění péče o děti s mentálním a kombinovaným
postižením.
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3/1 Zastupitelstvo města Břeclavi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Odlehčovací služby" - pro potřebné břeclavské občany dle rozpočtu projektu.
Dotace bude poskytnuta ve výši 75.000,- Kč, (slovy: sedmdesátpěttisíckorun českých).
Bude použita na zajištění péče o potřebné osoby v době nepřítomnosti rodiny a na
úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků odlehčovací služby.

4/1 Zastupitelstvo města Břeclavi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Osobní asistence" - pro potřebné břeclavské občany dle rozpočtu projektu.
Dotace bude poskytnuta ve výši 75.000,- Kč, (slovy: sedmdesátpěttisíckorun českých).
Bude použita na zabezpečení osobní asistence u klientů s postižením a na úhradu
provozních a mzdových nákladů pracovníků střediska asistenční služby.

5/1 Zastupitelstvo města Břeclavi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Dom~y se zvláštním režimem, pro osoby s demencí" - pro potřebné
břeclavské občany dle rozpočtu projektu. Dotace bude poskytnuta ve výši 450.000,Kč, (slovy: čtyřistapadesáttisíckorun českých). Bude použita na zajištění péče o osoby
s demencí v pobytové službě a na úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků
Domova.
6/1 Zastupitelstvo města Břeclavi se usneslo na poskytnutí účelové dotace příjemci na
projekt "Pečovatelská služba" - pro potřebné břeclavské občany dle rozpočtu projektu.
Dotace bude poskytnuta ve výši 800.000,- Kč, (slovy: osmsettisíckorun českých). Bude
použita na zajištění pečovatelské služby u potřebných osob v domácím prostředí a na
úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků pečovatelské služby.

ČI. 2
Forma poskytnutí dotace
ad 1/1 Dotace ve výši 400 000,- Kč bude poukázána na bankovní účet pnjemce
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břec1av ve dvou splátkách,
první splátka ve výši 50 % do 30 dnů od podpisu této smlouvy, druhá splátka ve výši 50
% v měsíci červenci 2011.
č.

ad 2/1 Dotace ve výši 500 000,- Kč bude poukázána na bankovní účet pnjemce
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břec1av ve dvou splátkách,
první splátka ve výši 50 % do 30 dnů od podpisu této smlouvy, druhá splátka ve výši 50
% v měsíci červenci 2011.
č.

ad 3/1 Dotace ve výši 75.000,- Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břec1av do 30 dnů od
podpisu této smlouvy.
č.

ad 4/1 Dotace ve výši 75.000,- Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břeclav do 30 dnů od
podpisu této smlouvy.
č.
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ad 5/1 Dotace ve výši 450.000,- Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břec1av ve dvou splátkách,
první splátka ve výši 50 % do 30 dnů od podpisu této smlouvy, druhá splátka ve výši 50
% v měsíci červenci 2011.
č.

ad 6/1 Dotace ve výši 800.000,- Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce č.
158478215/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s., pobočka Břec1av ve třech splátkách.
První splátka ve výši 40 % do 30 dnů od podpisu této smlouvy, druhá splátka ve výši 30
% v měsíci červenci 2011 a třetí splátka ve výši 30 % v září 2011.

ČI. 3
Podmínky použití dotace
(l)

Příjemce je povinen dotaci použít výhradně na výše uvedený projekt, viz. čl. 1, a to
nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

(2)

Příjemce dotace je povinen řídit se Zásadami pro poskytování dotací

I'

Z

rozpočtu Města

Bieclavi.
(3)

Příjemce je povinen dodržovat stanovené podmínky a postupy, provádět včas a přesně
zápisy o skutečných operacích v účetních knihách, k prověření těchto skutečností je
povinen poskytovateli předložit vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace.

(4)

Příjemce si je vědom práva povinností kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
ve smyslu § 11 a následujících zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.

(5)

Příjemce je povinen uvádět na originálech
"spolu financováno městem Běeclav",

(6)

Příjemce je povinen předložit při závěrečném vyúčtování:
a)
b)
c)

d)

dokladů, na které byla dotace poskytnuta

originální doklady k vyúčtování přijaté dotace (příjmový pokladní doklad, výpis
z bankovního účtu) a jejich kopie,
originální doklady k vyúčtování použití dotace (přijaté faktury, stvrzenky,
paragony vč. dokladů o jejich zaplacení) ajejich kopie,
originální doklady prokazující veškeré vynaložené náklady na realizaci projektu,
vynaložené příjemcem a jejich kopií (např. výdajové pokladní doklady) včetně
písemné závěrečné zprávy,
kopie všech dokladů týkajících se projektu, které budou vedeny odděleně od
ostatního účetnictví příjemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy o
účetnictví a poskytovat z něj požadované údaje všem kontrolním orgánům,

vše do dvou měsíců po ukončení projektu, na který byla dotace poskytnuta, nejpozději
však do 31.1. následujícího roku. Mimo to předloží přehled o poskytnutých sociálních
službách /počet poskytnutých úkonů, počet klientů! k 30.6.2011 a k 31.12.2011.
(7)

Poskytovatel má u příjemce právo vykonat veřejnosprávní kontrolu na místě ve smyslu
§ 13 a následujících zákona
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
změně některý zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č.

(8)

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně všechny podstatné změny
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, touto
smlouvou nebo se jakýmkoli způsobem dotýkají předmětu smlouvy.
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Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové
kázně podle § 22 zákona č. 25'0/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,

ve znění pozdějších

předpisů,

za které lze příjemci

stanovit penále ve výši

0,05% denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, maximálně do výše
této částky.
ČI. 4
Závěrečná ustanovení
Příjemce v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje uvedené v této smlouvě byly poskytovatelem
zpracovány a vedeny pro účely dotačních řízení.
Veškeré změny podmínek smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné
dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Změny lze provádět
pouze v průběhů plnění podmínek této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři
poskytovatel.
Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, a že souhlasí
s jejím obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Jarmila Pěčková
ředitelka

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

Doložka
Uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Břeclavi na svém

. zasedání dne

2011.

V Břeclavi dne
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města
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