Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních
služeb na realizaci investic

ze dne 15. 5. 2007

č. 09/07
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Kraj stanovil pro účely dotačního řízení následující „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina o
poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb
na realizaci investic“ (dále jen „Zásady“), podle nichž budou vypláceny dotace.
Čl. 2
Účel poskytovaných dotací
(1) Kraj bude v letech 2007 až 2008 poskytovat dotace na podporu nestátním neziskovým
subjektům, které poskytují sociální služby na území kraje Vysočina, na realizaci těch
investičních záměrů, které splní dále uvedené podmínky.
(2) Tyto dotace jsou určeny pro ty nestátní neziskové subjekty, které byly úspěšné se svými
projekty podávanými do opatření 3.1 SROP Infrastruktura na rozvoj lidských zdrojů
v regionech.
Čl. 3
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace od kraje Vysočina
(1) Žádost mohou podat:
a) občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,
b) evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
d) nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Uvedené subjekty (dále jen „nestátní neziskové organizace“) musí provozovat veřejně
prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb určenou občanům, kteří se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci.
(3) Projekt musí být realizován na území kraje Vysočina.
(4) Dotaci lze poskytnou žadatelům, kteří:
a) obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci opatření 3.1 SROP,
b) podepsali přijetí podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci
opatření 3.1 SROP,
c) doložili schopnost zajistit financování projektu (např. vlastní prostředky, smlouva o
úvěru, atd.),
d) předložili čestné prohlášení o dodržení harmonogramu projektu, popřípadě sdělení o
dojednané změně harmonogramu s ministerstvem.
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Čl. 4
Způsob poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
(1) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina bude přijímat
individuální žádosti o dotaci průběžně do 30. 9. 2008.
(2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina provede zhodnocení
každé přijaté žádosti a předloží zastupitelstvu kraje na nejbližší jednání návrh na schválení
poskytnutí dotace.
(3) Výše příspěvku bude schválena ve výši dotace poskytnuté obcí (obcemi), kde je projekt
realizován, maximálně však do výše 200 tis. Kč, což je 10% minimální výše podpory
v uvedeném opatření SROP.
(4) Dotace bude poskytnuta pod podmínkou, že nestátní nezisková organizace:
(a) obdržela v roce 2005 dotaci na část provozních nákladů od kraje Vysočina nebo bude její
podpora na návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví schválena zastupitelstvem kraje, jde
li o novou službu, jejíž provoz bude zahájen až po realizaci investice,
(b) doloží zahrnutí předmětného projektu do komunitního plánu příslušné obce anebo alespoň
podporu obce tomuto projektu tím, že obec na realizaci takovéhoto projektu poskytne dotaci.
(5) Zastupitelstvo kraje Vysočina schválí přidělení konkrétní výše dotace pro jednotlivé žadatele.
Čl. 5
Uzavření smlouvy
(1) Za předpokladu kladného posouzení a schválení výše dotace Zastupitelstvem kraje
Vysočina bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (krajem Vysočina) a
příjemcem (žadatelem) podle vzoru uvedeného v příloze 1 těchto Zásad. Za příjemce
uzavírá smlouvu statutární orgán nebo odpovědný zástupce organizace na základě plné
moci; za poskytovatele smlouvu uzavírá hejtman kraje Vysočina anebo člen rady kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí.
(2) Dotace kraje je poskytována účelově a lze ji tudíž použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.
Dotace z rozpočtu kraje se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce určený ve smlouvě.
Čl. 6
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace
(1) Nestátní nezisková organizace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Dále je nestátní nezisková organizace
povinna vést přidělené finanční prostředky odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje a
uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se
postupuje zejména dle zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a dle
vyhlášky č. 64/2002 Sb., k provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
(3) Přidělená dotace z rozpočtu kraje Vysočina musí být řádně vyúčtována k datu použití
poskytnuté dotace ve prospěch podpořeného projektu, a to do 30 dnů od jejího použití.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Zásady ruší Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic ze dne
29. 11. 2005 č. 21/05 schválená usnesením č. 0520/08/2005/ZK.
(2) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.
(3) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
(4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 15. 5. 2007
a schváleny usnesením č. 0202/03/2007/ZK.
(5) Součástí těchto Zásad je Smlouva o poskytnutí dotace uvedená v příloze 1.

V Jihlavě dne 15. 5. 2007

Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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PŘÍLOHA 1
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Čl. I.
Smluvní strany
Vysočina,
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Jiří Vondráček
IČ: 70890749
(dále jen “kraj”)
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava, číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: (Registrační číslo žádosti)
a
Název:
se sídlem:
IČ:
zastoupen:
(dále jen “příjemce”)
bankovní spojení: , číslo účtu
se dohodly takto:

Čl. II.
Předmět a účel smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č.
…………….ze dne …… o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci
investičního projektu ………. realizovaného příjemcem na základě dotace poskytnuté v rámci
opatření 3.1 SROP.
(2) Kraj se zavazuje poskytnout na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina příjemci
finanční dotaci ve výši ……… tis. Kč (slovy: ……………… Kč) na realizaci výše uvedeného
účelu.
Čl. III.
Doba a rozsah realizace projektu
(1) Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci použít k realizaci výše uvedeného projektu
v rozsahu a podle časového harmonogramu, k jehož dodržení se zavázal přijetím podmínek
stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z opatření 3.1 SROP. Prostředky
z poskytnuté dotace lze použít na úhradu uznatelných nákladů tohoto projektu.
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(2) Příjemce se zavazuje, že zrealizuje výše uvedený projekt v plném rozsahu podle závazného
časového harmonogramu a že tím splní podmínky pro vyplacení dotace z Evropských
strukturálních fondů.
Čl. IV.
Základní povinnosti příjemce podpory
(1) Příjemce podpory se zavazuje:
a) Umožnit osobám pověřeným krajem provádět průběžnou i následnou věcnou a finanční
kontrolu.
b) V případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt obdržel podporu z rozpočtu kraje Vysočina.
(c) Poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k datu použití poskytnuté dotace ve prospěch
podpořeného projektu, a to do 30 dnů od jejího použití.
Čl. V.
Důsledky porušení závazků příjemce podpory
(1) Jestliže příjemce poruší povinnosti stanovené touto smlouvou, je povinen ve lhůtě jednoho
měsíce od zjištění této skutečnosti poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátit
kraji. Pokud příjemce podpory ve stanovené lhůtě požadované prostředky kraji nevrátí,
považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). Příjemce podpory je v takovém případě
povinen zaplatit kraji penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile) zadržovaných
prostředků za každý den prodlení.
(2) Pokud příjemce podpory použije poskytnuté peněžní prostředky (případně jejich část) k
jinému účelu, než je uveden v ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy nebo v rozporu se Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím
působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic, považují se tyto prostředky
(případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a příjemce podpory je povinen je ve lhůtě jednoho měsíce od
zjištění této skutečnosti vrátit a zaplatit kraji penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jednomu
promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne kdy byly
připsány na účet příjemce podpory do dne jejich opětovného připsání na účet kraje.
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
(2) Tuto smlouvu je možno měnit na základě dohody pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků.
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(3) Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V………………………….dne……………

V Jihlavě dne: ………………….

Za Příjemce
(jména a tituly osob zmocněných k podpisu)

Za kraj Vysočina
Bc. Jiří Vondráček
člen Rady kraje Vysočina

……………….….……………….
podpis

………………….….……………….
podpis
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