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OSV Podklady na zasedání ZM dne: 21.10.2021 

 

Název materiálu: 

Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

- 2. kolo 

 

 

Předkládá: Mgr. Petra Houšková 

 

Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Hana Kocourová 

 

Předložení materiálu uloženo:          vedením 

 

Přílohy: 

✓ Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis 

✓ Smlouva – Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.  

✓ Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu 

města Turnov 

✓ Smlouva – Spokojený domov, o.p.s. 

✓ Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

✓ Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

✓ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

✓ Dotační statut města Turnov 

✓ Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

✓ Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

       

 

Projednáno v:      Komise sociálně bytová dne 20.09.2021 

     Rada města Turnov dne 21.10.2021 

       
 

Vztah k rozpočtu města: 300.000 Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Vážení členové zastupitelstva města, 

 

předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova – druhé kolo. Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální 

oblasti města Turnova (dále fond), usnesením ZM z 28.4.2009.  

 

Z rozpočtu města Turnova byla v rozpočtových změnách do FONDU na druhé kolo dotačního řízení přidělena 

částka 300.000 Kč. 

  

Správní rada se sešla dne 25.8.2021 a 4.10.2021 k projednání a hodnocení žádostí, posoudila přijaté došlé 

žádosti, ohodnotila dle stanových schválených kritérií a navrhla podpořit všechny došlé žádosti.  

 

Na sociální oblast byly podány ve druhém kole 2 žádostí a na sociální služby byly podány 3 žádostí 

poskytovatelů sociálních služeb na 4 druhy registrovaných sociálních služeb. 

 

Správní rada navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům: 
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1. Sociální oblast: 

 
Byly podány celkem 2 žádostí. Správní rada navrhuje vyhovět oběma žadatelům. Jedná se o organizace, které 

opakovaně žádají o finanční prostředky, působí v sociální oblasti, poskytují pomoc občanům Turnova, pořádají 

různé podpůrné akce i pro občany ohrožené sociálním vyloučením. Spolupracují s odborem sociálních věcí. 

Finanční prostředky poskytnuté z prvního kola dotačního řízení nepokryjí náklady na předložené projekty. 

 

Z alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit finanční prostředky dle následující 

tabulky. 

 
SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

Č. Žadatel Název projektu 
Termín 

realizace 
Účel dotace 

Požadovaná 

částka dotace 
Návrh SRF Body 

1. Sbor Jednoty bratrské v Turnově 
Deštník pro každou 

generaci 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady. 

58.000 Kč 25.000 Kč 
 

9 

2. Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. 

CENTRUM PRO 

RODINU NÁRUČ 

2021 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady. 

238.000 Kč 175.000 Kč 

 

 

15 

 Celkem:    
296.000  

Kč 
200.000 Kč  

 

2. Sociální služby: 

 

Správní rada navrhuje vyhovět všem 3 žadatelům na 4 druhy registrovaných sociálních služeb. Služby jsou 

součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, mají v souladu se zákonem vícezdrojové financování 

formou vyrovnávací platby a mají Pověření Libereckého kraje k provozování služeb v obecném hospodářském 

zájmu. Žádají na stejné sociální služby jako v prvním kole dotačního řízení, pouze organizace Spokojený domov, 

o.p.s. žádá ještě na registrovanou službu Odlehčovací služby, kterou organizace poskytuje pro občany Turnova. 

Město Turnov se k těmto Pověřením připojuje. 

 

Všechny organizace působí na území města Turnova, poskytují pro občany sociální služby v souladu 

s komunitním plánováním sociálních služeb a v souladu s potřebami občanů. Sociální služby pomáhají 

obyvatelům zamezit jejich sociálnímu vyloučení a napomáhají jim k sociálnímu začlenění. 

Organizace působí v Turnově již dlouhou dobu nebo poskytují sociální služby občanům Turnova.  

Celkové rozdělení alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit dle následující 

tabulky: 

 

Č. Žadatel 

Název projektu  

–  

sociální služba 

Období Účel dotace 

Požadova-

ná částka 

dotace 

Návrh SRF Body 

1. 
Centrum LIRA, 

z.ú. 

Poskytování preventivní 

sociální služby raná péče. 

-  

Raná péče. 

01.01.2021  

- 

31.12.2021 

Zajištění 

poskytování 

základních služeb 

preventivní sociální 

služby rané péče. 

Poskytnuté finanční 

prostředky budou 

použity na 

částečnou úhradu 

provozních výdajů 

přímo souvisejících 

s poskytováním 

služby. 

27.000 Kč 18.000 Kč 13 
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2. 
Déčko Liberec 

z.s. 

Občanská poradna Liberec 

- 

Odborné sociální 

poradenství 

01.01.2021  

- 

31.12.2021 

Příspěvek na 

provoz občanské 

poradny v Turnově 

– odborné sociální 

poradenství – 

mzdové a provozní 

náklady, služby. 

25.000 Kč 16.000 Kč 11 

3. 
Spokojený 

domov, o.p.s. 

Terénní osobní asistence 

občanům města Turnov. 

– 

Osobní asistence. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Zajištění osobní 

asistence občanům 

města Turnov – 

mzdové a provozní 

náklady. 

58.000 Kč 36.000 Kč 13 

4. 
Spokojený 

domov, o.p.s. 

Terénní osobní asistence 

občanům města Turnov. 

– 

Odlehčovací služby 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Zajištění 

odlehčovací služby 

občanům Turnova – 

mzdové a provozní 

náklady 

30.000 Kč 30.000 Kč 
 

13 

 Celkem:    140.000 Kč 100.000 Kč  

 

 

S výše uvedeným návrhem správní rady na rozdělení finančních prostředků organizacím v souladu s usnesením 

byla seznámena Komise sociálně bytová. S návrhem správní rady souhlasí a doporučuje usnesením radě města a 

zastupitelstvu města ke schválení. 

 

Návrh byl projednán na jednání rady města. Usnesení rady města bude doplněno ústně na jednání zastupitelstva 

města. 

 

S jednotlivými výše uvedenými organizacemi budou uzavřeny smlouvy. V případě, že zastupitelstvo města 

rozhodne přidělit částku menší, než je 50.000, - Kč, budou smlouvy uzavřeny dle návrhů, které jsou uvedeny 

v příloze materiálu. 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 

organizací Sbor Jednoty bratrské v Turnově, a to v případě schválení zastupitelstvem města. 

 

ZM schvaluje 

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 

„Deštník pro každou generaci“ ve výši 25.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na 

sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

 

ZM schvaluje 

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 

„CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2021“ ve výši 175.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje 

znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 17/2021 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

ZM schvaluje 

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 

 

ZM schvaluje 

schvaluje organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální 

službu Odborné sociální poradenství – projekt Občanská poradna Liberec ve výši 16.000 Kč. Jeho poskytnutí se 

řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
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ZM schvaluje 

organizaci Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální službu 

Raná péče ve výši 18.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

 

ZM schvaluje 

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, příspěvek 

na sociální službu Osobní asistence – projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov ve výši 36.000 Kč 

a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 30.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov 16/2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOVA 

v režimu de minimis  

 

                                                                                                                                        Smlouva č.: xxxxxxx 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto 

smluvní strany:  

 

Město Turnov se sídlem:  Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

zástupce:  Ing. Tomáš Hocke, starosta 

IČO:  

DIČ:  

00276227 

CZ00276227 

název banky, u níž je veden bankovní účet:  Česká spořitelna a.s. Turnov  

bankovní spojení (pro účely této smlouvy 

dále jen „bankovní účet“):  

 

jako poskytovatel na straně jedné  

 

a 

 

107-1263075359/0800 

xxxxxxxxxxxx. 

 
sídlo právnické osoby:   

zástupce právnické osoby:   

IČO:   

DIČ:   

název banky, u níž je 

uveden bankovní účet:  

 

bankovní spojení (pro 

účely této smlouvy dále 

jen „bankovní účet“):  

 

jako příjemce na straně druhé 

I. 

Předmět smlouvy a účel dotace 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na realizaci 

projektu s názvem xxxxxxxxxx“ (dále jen „projekt“). Účelem dotace je kofinancování projektu – druhé 

kolo dotačního řízení.  

2. Dotace je poskytována podle podmínek Dotačního statutu města Turnova (dále jen „dotační statut“) a 

dle Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v 

souladu s právními předpisy, s platnými Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova (dále jen „Pravidla“). 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).  
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5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  

6. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního 

rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

7. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de minimis ve 

smyslu nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24.12.2013), dále 

jen „nařízení Komise“. Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato 

smlouva nabude účinnosti. 

 

8. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis, především, 

že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž výdajů, která 

by způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 

podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy 

překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 

nařízením Komise).   

 

9. Jestliže se prohlášení příjemce podle odst. 8 tohoto článku smlouvy ukáže nepravdivým, poruší příjemce 

rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení par. 22 zákona č. 250/2000 Sb. a ve smyslu článku VI. této smlouvy. 

 

 

II. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Příjemci je poskytována neinvestiční dotace ve výši xxxxx,- Kč na realizaci projektu uvedeného v článku I. 

této smlouvy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova (dále 

jen „žádost o dotaci“).  

2. Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem na bankovní účet 

příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Lhůta 

je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou peněžní prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního 

účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

 

III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v čl. I. odst. 1. této smlouvy, (dále jen „doba realizace 

projektu“) je shodná s dobou realizace projektu, kterou uvedl příjemce v žádosti o dotaci, tj. od xxxx do xxxx.  

2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v této 

smlouvě.  

3. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má v konkrétním případě nárok na 

uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen pro účely této smlouvy vykázat všechny uznatelné výdaje 

vynaložené na realizaci projektu bez DPH. DPH není pro příjemce uznatelným výdajem.  

4. Pokud se příjemce dotace stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování vykázat uznatelné výdaje vynaložené na 

realizaci projektu bez DPH, a nejpozději v termínu pro předložení vyúčtování projektu podle této smlouvy 

vrátit poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH 
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obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění 

odpočtu DPH na vstupu).  

5. Pokud se příjemce stane plátcem DPH po ukončení a vyhodnocení projektu, a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit nové vyúčtování, ve kterém vykáže 

uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH, a neprodleně vrátí poskytovateli finanční 

prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, 

vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).  

 

6. Příjemce je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být pořízeny s účastí veřejných 

prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“).  

7. Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na realizaci 

projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).  

8. Příjemce je povinen uvést město Turnov jako poskytovatele části finančních prostředků na realizaci projektu 

na své webové stránce a na místě jeho realizace či bezprostředním okolí, na veřejně přístupném prostranství, v 

čitelné a viditelné podobě, a to po dobu realizace projektu a v případě výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb i 

nejméně jeden rok po jejím ukončení.  

9. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, jejíž součástí je finanční vypořádání 

dotace, do 31.1.2022. Závěrečné vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu bude předloženo 

ve smyslu Dotačního statutu města Turnov a ve smyslu Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast 

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Spolu s povinnými přílohami vyúčtování dle platných 

Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova je 

příjemce k vyúčtování povinen předložit soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace. U každého z výdajů 

musí být uvedena jeho specifikace, včetně označení/čísla účetního dokladu. 

   

10. Příjemce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předání Závěrečné zprávy o realizace 

projektu vrátit případnou nepoužitou část dotace převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy pod variabilním symbolem č. xxxxx. Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení o vrácení 

dotace podle předchozí věty.  

 
11. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu včetně digitální a 

tištěné prezentace k případnému poskytnutí třetí osobě, a to bez souhlasu příjemce. Příjemce je povinen toto 

právo poskytovatele strpět a zavazuje se mu poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.  

12. Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob pověřených 

poskytovatelem (dále jen „kontrolní orgány“). Těmto subjektům je povinen zejména poskytovat informace, 

zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit 

přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, a na žádost 

poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě poskytovatelem určeném. O 

průběhu a výsledcích kontroly a případných příjemci uložených nápravných opatřeních ze strany některého 

kontrolního orgánu odlišného od poskytovatele, se příjemce zavazuje ve lhůtě deseti pracovních dnů od této 

kontroly, resp. uložení nápravného opatření, poskytovatele písemně informovat. Příjemce je povinen realizovat 

nápravná opatření, která mu byla uložena kontrolními orgány na základě prováděných kontrol, a to v 

požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných 

opatření ten kontrolní orgán, který tato nápravná opatření uložil, a poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních 

dnů od splnění těchto opatření.  
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IV. 

Změny v projektu, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté dotace 

 

1. Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech změnách 

souvisejících s projektem (např. o změně harmonogramu realizace projektu, změně statutárního orgánu, změně 

osoby odpovědné za realizaci projektu, zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem, zrušení právnické osoby, 

přeměně právnické osoby). 

2. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s 

likvidací není možné realizovat projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou 

poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní, 

stávají se příslušné peněžní prostředky zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 

Sb., a poskytovatel bude postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit podmínky 

čerpání poskytnuté dotace vyžadující změnu této smlouvy (tj. zejména změnu účelu dotace, typu dotace, doby 

realizace projektu), a to prokazatelným způsobem. 

 

V. 

Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o 

krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.  

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1. tohoto článku a 

předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele či osobám pověřeným 

poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazujících využití finančních prostředků v souladu s účelem 

projektu. Dále je příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu hospodaření s prostředky 

poskytovatele a kontrolu účetnictví celého projektu včetně vazby na své celkové účetnictví. 

3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost v Závěrečné zprávě o realizaci projektu písemně potvrdí.  

 

VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 

1. Dojde-li ze strany příjemce k porušení této smlouvy, dotačního statutu, souvisejících dokumentů či právních 

předpisů (zejména ZoVZ), jde o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět a uložit příjemci odvod (vrácení) části dotace. Za porušení 

rozpočtové kázně se považuje též uvedení jakýchkoli nepravdivých informací, údajů či prohlášení ze strany 

příjemce souvisejících s projektem. Porušením rozpočtové kázně je rovněž každé neoprávněné použití nebo 

zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele, definované v ustanovení § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., v této smlouvě a souvisejících dokumentech.  

 

2. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně podle odst. 1 tohoto článku, je povinen provést 

poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých peněžních prostředků, v souvislosti s 

jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně, nebo částce zadržených peněžních prostředků, v souladu 

s ustanovením § 22 odst. (4) a (5) zákona č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové 

kázně, které je vymezeno v odst. 4. tohoto článku na základě dispozice zakotvené v ustanovení § 10a odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., pak se jedná o porušení rozpočtové kázně, za které bude podle tohoto ustanovení 



5 

 

uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředku, a to výši 

stanovené až 10% z poskytnutých prostředků. 

3. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. (2) písm. a) a b) zákona č. 250/2000 

Sb. je stanovena v těchto případech:  

a) neumožnění provedení kontroly podle článku V. této smlouvy,   

b) porušení čl. IV. odst. 3. této smlouvy, kdy příjemce dotace změní zásadně charakter projektu.  

 

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními 

předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných v níže uvedené tabulce uloží poskytovatel 

příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 

 

Typ porušení smluvního ujednání 

Výše odvodu v % 

z celkové poskytnuté 

dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně nebo na 

samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 15 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

2% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 30 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

5% 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením 

do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě 

k doplnění vyúčtování 

5% 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5% 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské listiny, 

adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce a o jiných změnách, které 

mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho 

aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě. 

5% 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách v harmonogramu 

realizace projektu 

5% 

Porušení povinnosti požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení 

záměru změnit podmínky čerpání poskytnuté dotace (tj. zejména změnu účelu 

dotace, typu dotace, doby realizace projektu) 

20% 

 

 

 

4. Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce formou bezhotovostního převodu na 

bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 

VII. 

Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce 

 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí.  

2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu 

vypovědět.  

3. Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, vrátí příjemce 

poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby.  
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5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení 

týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.  

7. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. Výpověď 

smlouvy je platná od jejího doručení druhé smluvní straně a účinná 16 dnem po doručení. V případě 

pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.  

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při úkonech podle této smlouvy oprávněna jednat jménem 

poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy, nebo jiný pověřený zaměstnanec poskytovatele.  

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících se projektu podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu 

této smlouvy.  

3. V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména autorského díla), 

poskytuje příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, a to bezplatně na území České republiky na 

dobu neurčitou.  

4.. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci bez 

zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném 

odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této 

právnické osoby i všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem 

příjemce jednat z jiného titulu (plná moc, prokura apod.).  

5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná 

o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném 

a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 

kázně).  

6. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, 

které jim plynou z této smlouvy.  

7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

 
8. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných, dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran.  

9. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména ustanoveními zákona 

č. 250/2000 Sb., § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro poskytovatele a jedno 

vyhotovení pro příjemce.  

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva musí být nejprve 

podepsána příjemcem a následně poskytovatelem 



7 

 

12. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě a zároveň výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datu jejího podpisu. Zveřejnění 

smlouvy v registru smluv v souvislosti se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

provede poskytovatel. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu na 

webových stránkách určených poskytovatelem. 

13. V případě, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv poskytovatelem, a 

to i tehdy, bude-li v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. Pokud tato 

smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu poskytovatelem. 

 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 odst. (1) zákona o obcích.  

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání konaném 

dne 21.10.2021 usnesením č. xxxx/2021.  

 

 

 

V Turnově dne ….................                                              V………………………………… dne..................... 

 

 

 

 

Poskytovatel:                                                                          Příjemce: 

 

…………………………………………………….                ……………………………………………….. 

           Ing. Tomáš Hocke                                                          Podpis příjemce                     

      Starosta města Turnova                                                                             
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOVA 

v režimu de minimis  

 

                                                                                                                                               Smlouva č.: 17/2021 

 

kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto 

smluvní strany:  

 

Město Turnov se sídlem:  Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

zástupce:  Ing. Tomáš Hocke, starosta 

IČO:  

DIČ:  

00276227 

CZ00276227 

název banky, u níž je veden bankovní účet:  Česká spořitelna a.s. Turnov  

bankovní spojení (pro účely této smlouvy 

dále jen „bankovní účet“):  

 

jako poskytovatel na straně jedné  

 

a 

 

107-1263075359/0800 

Centrum pro rodinu NÁRUČ, z.ú. 

 
sídlo právnické osoby:  Skálova 540, 511 01 

Turnov 

zástupce právnické osoby:  Tereza Linhartová 

ředitelka 

IČO:  70155097  

DIČ:    

název banky, u níž je 

uveden bankovní účet:  

 

ČSOB – Poštovní 

spořitelna  

bankovní spojení (pro 

účely této smlouvy dále 

jen „bankovní účet“):  

 

 

170677989/0300 

  

jako příjemce na straně druhé 

I. 

Předmět smlouvy a účel dotace 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na realizaci 

projektu s názvem „Centrum pro rodinu NÁRUČ 2021“ (dále jen „projekt“). Účelem dotace je 

kofinancování projektu na podporu rodin s dětmi z druhého kola dotačního řízení. 

2. Dotace je poskytována podle podmínek Dotačního statutu města Turnova (dále jen „dotační statut“) a 

dle Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v 

souladu s právními předpisy, s platnými Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova (dále jen „Pravidla“). 



2 

 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).  

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  

6. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního 

rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

7. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de minimis ve 

smyslu nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24.12.2013), dále 

jen „nařízení Komise“. Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato 

smlouva nabude účinnosti. 

 

8. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis, především, 

že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž výdajů, která 

by způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 

podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy 

překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 

nařízením Komise).   

 

9. Jestliže se prohlášení příjemce podle odst. 8 tohoto článku smlouvy ukáže nepravdivým, poruší příjemce 

rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení par. 22 zákona č. 250/2000 Sb. a ve smyslu článku VI. této smlouvy. 

 

 

II. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Příjemci je poskytována neinvestiční dotace ve výši 175.000,- Kč na realizaci projektu uvedeného v článku 

I. této smlouvy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova 

z druhého kola dotačního řízení (dále jen „žádost o dotaci“).  

2. Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem na bankovní účet 

příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Lhůta 

je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou peněžní prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního 

účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v čl. I. odst. 1. této smlouvy, (dále jen „doba realizace 

projektu“) je shodná s dobou realizace projektu, kterou uvedl příjemce v žádosti o dotaci, tj. od 1.1.2021 do 

31.12.2021.  

2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v této 

smlouvě.  

3. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má v konkrétním případě nárok na 

uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen pro účely této smlouvy vykázat všechny uznatelné výdaje 

vynaložené na realizaci projektu bez DPH. DPH není pro příjemce uznatelným výdajem.  
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4. Pokud se příjemce dotace stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování vykázat uznatelné výdaje vynaložené na 

realizaci projektu bez DPH, a nejpozději v termínu pro předložení vyúčtování projektu podle této smlouvy 

vrátit poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH 

obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění 

odpočtu DPH na vstupu).  

5. Pokud se příjemce stane plátcem DPH po ukončení a vyhodnocení projektu, a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit nové vyúčtování, ve kterém vykáže 

uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH, a neprodleně vrátí poskytovateli finanční 

prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, 

vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).  

6. Příjemce je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být pořízeny s účastí veřejných 

prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“).  

7. Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na realizaci 

projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).  

8. Příjemce je povinen uvést město Turnov jako poskytovatele části finančních prostředků na realizaci projektu 

na své webové stránce a na místě jeho realizace či bezprostředním okolí, na veřejně přístupném prostranství, v 

čitelné a viditelné podobě, a to po dobu realizace projektu a v případě výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb i 

nejméně jeden rok po jejím ukončení.  

9. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, jejíž součástí je finanční vypořádání 

dotace, do 31.1.2022. Závěrečné vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu bude předloženo 

ve smyslu Dotačního statutu města Turnov a ve smyslu Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast 

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Spolu s povinnými přílohami vyúčtování dle platných 

Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova je 

příjemce k vyúčtování povinen předložit soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace. U každého z výdajů 

musí být uvedena jeho specifikace, včetně označení/čísla účetního dokladu. 

   

10. Příjemce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předání Závěrečné zprávy o realizace 

projektu vrátit případnou nepoužitou část dotace převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy pod variabilním symbolem č. 172021. Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení o vrácení 

dotace podle předchozí věty.  

 
11. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu včetně digitální a 

tištěné prezentace k případnému poskytnutí třetí osobě, a to bez souhlasu příjemce. Příjemce je povinen toto 

právo poskytovatele strpět a zavazuje se mu poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.  

12. Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob pověřených 

poskytovatelem (dále jen „kontrolní orgány“). Těmto subjektům je povinen zejména poskytovat informace, 

zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit 

přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, a na žádost 

poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě poskytovatelem určeném. O 

průběhu a výsledcích kontroly a případných příjemci uložených nápravných opatřeních ze strany některého 

kontrolního orgánu odlišného od poskytovatele, se příjemce zavazuje ve lhůtě deseti pracovních dnů od této 

kontroly, resp. uložení nápravného opatření, poskytovatele písemně informovat. Příjemce je povinen realizovat 

nápravná opatření, která mu byla uložena kontrolními orgány na základě prováděných kontrol, a to v 

požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných 

opatření ten kontrolní orgán, který tato nápravná opatření uložil, a poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních 

dnů od splnění těchto opatření.  
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IV. 

Změny v projektu, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté dotace 

 

1. Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech změnách 

souvisejících s projektem (např. o změně harmonogramu realizace projektu, změně statutárního orgánu, změně 

osoby odpovědné za realizaci projektu, zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem, zrušení právnické osoby, 

přeměně právnické osoby). 

2. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s 

likvidací není možné realizovat projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou 

poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní, 

stávají se příslušné peněžní prostředky zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 

Sb., a poskytovatel bude postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit podmínky 

čerpání poskytnuté dotace vyžadující změnu této smlouvy (tj. zejména změnu účelu dotace, typu dotace, doby 

realizace projektu), a to prokazatelným způsobem. 

 

V. 

Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o 

krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.  

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1. tohoto článku a 

předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele či osobám pověřeným 

poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazujících využití finančních prostředků v souladu s účelem 

projektu. Dále je příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu hospodaření s prostředky 

poskytovatele a kontrolu účetnictví celého projektu včetně vazby na své celkové účetnictví. 

3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost v Závěrečné zprávě o realizaci projektu písemně potvrdí.  

 

VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 

1. Dojde-li ze strany příjemce k porušení této smlouvy, dotačního statutu, souvisejících dokumentů či právních 

předpisů (zejména ZoVZ), jde o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět a uložit příjemci odvod (vrácení) části dotace. Za porušení 

rozpočtové kázně se považuje též uvedení jakýchkoli nepravdivých informací, údajů či prohlášení ze strany 

příjemce souvisejících s projektem. Porušením rozpočtové kázně je rovněž každé neoprávněné použití nebo 

zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele, definované v ustanovení § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., v této smlouvě a souvisejících dokumentech.  

 

2. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně podle odst. 1 tohoto článku, je povinen provést 

poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých peněžních prostředků, v souvislosti s 

jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně, nebo částce zadržených peněžních prostředků, v souladu 

s ustanovením § 22 odst. (4) a (5) zákona č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové 

kázně, které je vymezeno v odst. 4. tohoto článku na základě dispozice zakotvené v ustanovení § 10a odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., pak se jedná o porušení rozpočtové kázně, za které bude podle tohoto ustanovení 
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uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředku, a to výši 

stanovené až 10% z poskytnutých prostředků. 

3. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. (2) písm. a) a b) zákona č. 250/2000 

Sb. je stanovena v těchto případech:  

a) neumožnění provedení kontroly podle článku V. této smlouvy,   

b) porušení čl. IV. odst. 3. této smlouvy, kdy příjemce dotace změní zásadně charakter projektu.  

 

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními 

předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných v níže uvedené tabulce uloží poskytovatel 

příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 

 

Typ porušení smluvního ujednání 

Výše odvodu v % 

z celkové poskytnuté 

dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně nebo na 

samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 15 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

2% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 30 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

5% 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením 

do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě 

k doplnění vyúčtování 

5% 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5% 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské listiny, 

adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce a o jiných změnách, které 

mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho 

aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě. 

5% 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách v harmonogramu 

realizace projektu 

5% 

Porušení povinnosti požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení 

záměru změnit podmínky čerpání poskytnuté dotace (tj. zejména změnu účelu 

dotace, typu dotace, doby realizace projektu) 

20% 

 

 

 

4. Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce formou bezhotovostního převodu na 

bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 

VII. 

Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce 

 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí.  

2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu 

vypovědět.  

3. Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, vrátí příjemce 

poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby.  
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5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení 

týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.  

7. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. Výpověď 

smlouvy je platná od jejího doručení druhé smluvní straně a účinná 16 dnem po doručení. V případě 

pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.  

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při úkonech podle této smlouvy oprávněna jednat jménem 

poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy, nebo jiný pověřený zaměstnanec poskytovatele.  

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících se projektu podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu 

této smlouvy.  

3. V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména autorského díla), 

poskytuje příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, a to bezplatně na území České republiky na 

dobu neurčitou.  

4.. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci bez 

zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném 

odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této 

právnické osoby i všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem 

příjemce jednat z jiného titulu (plná moc, prokura apod.).  

5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná 

o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném 

a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 

kázně).  

6. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, 

které jim plynou z této smlouvy.  

7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

 
8. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných, dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran.  

9. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména ustanoveními zákona 

č. 250/2000 Sb., § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro poskytovatele a jedno 

vyhotovení pro příjemce.  

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva musí být nejprve 

podepsána příjemcem a následně poskytovatelem 
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12. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě a zároveň výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datu jejího podpisu. Zveřejnění 

smlouvy v registru smluv v souvislosti se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

provede poskytovatel. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu na 

webových stránkách určených poskytovatelem. 

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv poskytovatelem, a to i v případě, že bude 

v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.   

 

Doložka podle ustanovení § 41 odst. (1) zákona o obcích.  

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání konaném 

dne 21.10.2021 usnesením č. …../2021/ZM.  

 

 

 

 

 

V Turnově dne ….................                                              V Turnově dne............................... 

 

 

Poskytovatel:                                                                          Příjemce: 

 

…………………………………………………….                ……………………………………………….. 

           Ing. Tomáš Hocke                                                          Tereza Linhartová 

      Starosta města Turnov                                                           Ředitelka                                                                             
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S M L O U V A 

O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU 

MĚSTA TURNOV 

č. xx/2021 
 

Smluvní strany: 

 

Město Turnov 
se sídlem:  

 

 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

zastoupený:  Ing. Tomášem Hockem, starostou 

IČ:  

DIČ:  

00276227 

CZ00276227 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Turnov  

číslo účtu:  

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 na straně jedné 

 

a 

 

107-1263075359/0800 

 

 

 

xxxxxxx 
sídlo právnické osoby:   

zastoupené:   

IČ:   

DIČ:   

bankovní spojení:  

číslo účtu:                  
 

 (dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 (dále jen Rozhodnutí) Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 

formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby 

z rozpočtu města Turnov 
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Článek I. 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého 

kraje. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění 

veřejné služby dle čl. II. této smlouvy a dle účelu vymezeném v žádosti. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Příjemce byl na základě usnesení č. xxxxxxxxx pověřen Libereckým krajem ev. 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR výkonem veřejné služby v obecném hospodářském 

zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených v 

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Veřejnou službou se rozumí 

rozsah činností uvedených v čl. II. ,odst. 1 Pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu. Město Turnov se k tomuto Pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu připojuje. 

 

2. Na plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci 

dotaci, která je součástí vyrovnávací platby, výše dotace je uvedena v čl. III., odst. 3. této 

smlouvy. 

 

3. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky 

pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu a obecně závaznými právními předpisy. 

 

4. Dotace bude výhradně použita na druh sociální služby: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  - číslo registrace xxxxxxxxx- par. xxx zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Článek III. 

Dotace, uvolnění dotace 

1. Dotací, která je součástí vyrovnávací platby, se rozumí finanční prostředky poskytnuté z 

rozpočtu poskytovatele na spolufinancování provozních nákladů, které souvisejí s provozem 

základních činností, které příjemce finanční podpory provozuje v rámci poskytování sociálních 

služeb dle zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a které 

jsou uvedeny v žádosti. 

 

2. Poskytnuté finanční prostředky z druhého kola dotačního řízení lze použít výhradně na krytí 

výdajů vzniklých od 1. 1. 2021 do 31.12.2021, dle Pravidel pro poskytování finančních 

prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnova. 

 

3. Dotace jako součást vyrovnávací platby pro rok 2021 se poskytuje celkem ve výši xxxxxxx 
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4. Dotace je poskytnuta na níže uvedené sociální služby dle zákona o sociálních službách, pod 

číslem registrace: 

 

xxxxxxxxxxxxx- číslo registrace xxxxxxxxxx, a to ve výši xxxxxxxxx 

 

5. Výše dotace byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Turnov dne 21.10.2021, usnesením č. 

xxx/21/ZM.   

 

6. Maximální výše finanční podpory stanovuje nepřekročitelnou hranici dle článku III, odst. 3, 

která je určena disponibilními prostředky města Turnova pro daný druh sociální služby, které 

má město k dispozici. Výše finanční podpory je stanovena v souladu s Dotačním statutem města 

Turnova a s Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

 

7. Celková výše dotace tj.xxxxxxxxxxxx, bude vyplacena ve výši 100% a bude převedena na 

účet příjemce v této smlouvě do 30 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy. 
 

Článek IV. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

 

1. Dotace musí být vyúčtována a finančně vypořádána nejpozději do 31.1.2022, a to formou 

závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném na webových stránkách města 

Turnov – sekce Dotace. Vyúčtování musí být v termínu předloženo odboru sociálních věcí 

Městského úřadu v Turnově. Současně se závěrečným vyúčtováním musí být předložena 

samostatná (analytická) průkazná evidence o použití a využití poskytovatelem poskytnutých 

finančních prostředků. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že výdaje nebyly 

realizovány a veškerá finanční podpora byla příjemcem vrácena zpět na účet poskytovatele, v 

termínu dle čl. IV., odst.10. event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z 

části. 

 

2. Při čerpání finanční podpory je příjemce povinen zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k 

duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů. 

 

3. Příjemce se zavazuje viditelně označit účetní resp. prvotní daňové doklady nebo 

zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) 

do výše poskytnuté dotace, že na jejich úhradu či spolu úhradu bylo použito finančních 

prostředků z dotace města Turnova. 

 

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR: 

- Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen své 

příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou ke 

konkrétní sociální službě (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky) a ke konkrétnímu 

zdroji financování. 

- Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním 

příslušné sociální služby v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od 

příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace. 

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci. 

- Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální službou 

a nikoliv pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu. 
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5. Dále se příjemce zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální 

služby a prokazující čerpání poskytnuté finanční podpory po dobu deseti let od ukončení 

financování této služby. 

 

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele, odbor sociálních věcí Městského 

úřadu v Turnově, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu, termínu 

realizace výdajů, případně nerealizace a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly 

mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od 

uskutečněné změny. 

 

7. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že byl podpořen z rozpočtu města 

Turnova. Tuto informaci předloží při závěrečném vyúčtování dotace. 

 

8. V případě kontroly na místě nebo na základě žádosti města (a ve lhůtě stanovené městem) je 

poskytovatel služby povinen předložit účetní resp. prvotní účetní daňové doklady a příslušné 

doklady o zaplacení ve vztahu k financované sociální službě za příslušné účetní období a další 

náležitosti, které se týkají věcného plnění služby vztahující se k základním činnostem. 

 

9. Jestliže organizace obdrží finanční podporu, která je součástí vyrovnávací platby, která 

převyšuje maximální stanovenou částku, uvedenou v Pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu nebo vykáže přeplatek (zisk organizace z hlavní činnosti) na základě 

Vyúčtování, musí takové nadměrně poskytnuté finanční prostředky vrátit do 31.1.2022 na účet 

č. 107-1263075359/0800, s variabilním symbolem č. xx2021. 

 

10. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce 

povinen vrátit na účet poskytovatele č. 107-1263075359/0800 do 31.1.2022 s variabilním 

symbolem č. xx2021. 

 

11. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 

jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek V. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona 

č. 108/2006.. Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zrušení 

oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném ukončení v průběhu roku, na 

který byla dotace poskytnuta, je příjemce finanční podpory povinen do 30 kalendářních dnů 

ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení 

registrace, provést vyúčtování a finanční vypořádání poskytnuté dotace a současně převést na 

účet města Turnova, který je uvedený v této smlouvě, případnou vratku dotace s variabilním 

symbolem č. xx2021. 

 

2. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více 

samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně 

kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou finanční podporu 

vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s 

likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli dotace, a to 

nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací 
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není možné vyčerpat dotaci, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt 

uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22  

zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona. 

  
3. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. (2) písm. a) a b) zákona 

č. 250/2000 Sb. je stanovena v těchto případech:  

a) neumožnění provedení kontroly podle článku V. této smlouvy,   

 

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných v níže uvedené tabulce 

uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 

 

Typ porušení smluvního ujednání 

Výše odvodu v % 

z celkové 

poskytnuté dotace 

Nedodržení povinnosti vést poskytnuté finanční prostředky v účetnictví 

analyticky odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato 

povinnost uvedena ve smlouvě 

5% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití finančních 

prostředků s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve 

smlouvě 

2% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití finančních 

prostředků s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve 

smlouvě 

5% 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5% 

 

 

4. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s Pověřením a zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání platby včetně plnění 

podmínek této smlouvy. 

 

5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet poskytovatele č. 107-1263075359/0800  s variabilním symbolem č. xx2020. 

 

6. Bude-li při kontrole zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude poskytovatel postupovat v souladu s výše uvedeným 

zákonem. 

Článek VI. 

Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

2. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 

písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů platném znění. 

Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení 

smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

3. Změna obsahu smlouvy a zrušení smlouvy je dále možné postupem dle ust. § 166 a § 167 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

 

2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení si ponechá poskytovatel 

a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 

(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně).  

6.  Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě a 

zároveň výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně 

přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datu jejího podpisu. Zveřejnění smlouvy v registru smluv v souvislosti se zněním zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, provede poskytovatel. Příjemce dále výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu na webových stránkách určených 

poskytovatelem. 

7. V případě, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv poskytovatelem, a to i tehdy, bude-li v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí 

osobou před tímto dnem. Pokud tato smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího 

podpisu poskytovatelem. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv poskytovatelem, a to i v případě, 

že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.   

 

Doložka platnosti právního úkonu podle ustanovení par. 41 odst. (1) zákona o obcích. 

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém 

zasedání konaném dne 21.10.2021, usnesením č. xxxxxxxx/ZM/2021. 

 

V Turnově dne ………….                                V Turnově dne ……………………….. 

 

 

Poskytovatel:                                                    Příjemce: 

 
…………………………………….                          ……………………………………… 

         Ing. Tomáš Hocke                                      Podpis příjemce                                                     

      starosta města Turnov                                                      
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S M L O U V A 

O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU 

MĚSTA TURNOV 

č. 16/2021 
 

Smluvní strany: 

 

Město Turnov 
se sídlem:  

 

 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

zastoupený:  Ing. Tomášem Hockem, starostou 

IČ:  

DIČ:  

00276227 

CZ00276227 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Turnov  

číslo účtu:  

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 na straně jedné 

 

a 

 

107-1263075359/0800 

 

 

 

Spokojený domov, o.p.s. 
sídlo právnické osoby:  Na Návsi 44, Mnichovo 

Hradiště - Veselá 

zastoupené:  Bc. Kamila Sedláková 

IČ:  29043913  

DIČ:    

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:                 3164783359/0800 
 

 (dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 (dále jen Rozhodnutí) Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 

formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby 

z rozpočtu města Turnov 
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Článek I. 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého 

kraje. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění 

veřejné služby dle čl. II. této smlouvy a dle účelu vymezeném v žádosti. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Příjemce byl na základě usnesení č. 2092/18/RK  pověřen Libereckým krajem výkonem 

veřejné služby v obecném hospodářském zájmu na službu Osobní asistence a usnesením č. 

1220/20/RK na Odlehčovací služby. Příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tyto služby za 

podmínek uvedených v Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Veřejnou službou se rozumí rozsah činností uvedených v čl. II. ,odst. 1 Pověření k poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu. Město Turnov se k těmto Pověřením k poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu připojuje. 

 

2. Na plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci 

dotaci, která je součástí vyrovnávací platby, výše dotace je uvedena v čl. III., odst. 3. této 

smlouvy. 

 

3. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky 

pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu a obecně závaznými právními předpisy. 

 

4. Dotace bude výhradně použita na druh sociální služby: 

 

Osobní asistence - číslo registrace 7143232 – par. 39 zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odlehčovací služby – číslo registrace – 5968921 – par. 44 zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek III. 

Dotace, uvolnění dotace 

1. Dotací, která je součástí vyrovnávací platby, se rozumí finanční prostředky poskytnuté z 

rozpočtu poskytovatele z druhého kola dotačního řízení na spolufinancování provozních 

nákladů, které souvisejí s provozem základních činností, které příjemce finanční podpory 

provozuje v rámci poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, č. 108/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a které jsou uvedeny v žádosti. 

 

2. Poskytnuté finanční prostředky lze použít výhradně na krytí výdajů vzniklých 

od 1. 1. 2021 do 31.12.2021 dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova. 

 

3. Dotace jako součást vyrovnávací platby pro rok 2021 se poskytuje celkem ve výši 66.000,-

Kč. 
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4. Dotace je poskytnuta na níže uvedené sociální služby dle zákona o sociálních službách, pod 

číslem registrace: 

 

Osobní asistence - číslo registrace 7143232 - par. 39 zákona, a to ve výši 36.000,- Kč 

pro rok 2021(doplatek z druhého kolo dotačního řízení) 

 

Odlehčovací služby- číslo registrace 5968921 – par. 44 zákona, a to ve výši 30.000,- Kč pro 

rok 2021. 

 

5. Výše dotace byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Turnov dne 21.10.2021, usnesením č. 

……………/2021/ZM.   

 

6. Maximální výše finanční podpory stanovuje nepřekročitelnou hranici dle článku III, odst. 3, 

která je určena disponibilními prostředky města Turnova pro daný druh sociální služby, které 

má město k dispozici. Výše finanční podpory je stanovena v souladu s Dotačním statutem města 

Turnova a s Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

 

7. Celková výše dotace tj. 66.000,- Kč, bude vyplacena ve výši 100% a bude převedena na účet 

příjemce v této smlouvě do 30 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy. 
 

Článek IV. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

 

1. Dotace musí být vyúčtována a finančně vypořádána nejpozději do 31.1.2022, a to formou 

závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném na webových stránkách města 

Turnov – sekce Dotace. Vyúčtování musí být v termínu předloženo odboru sociálních věcí 

Městského úřadu v Turnově. Současně se závěrečným vyúčtováním musí být předložena 

samostatná (analytická) průkazná evidence o použití a využití poskytovatelem poskytnutých 

finančních prostředků. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že výdaje nebyly 

realizovány a veškerá finanční podpora byla příjemcem vrácena zpět na účet poskytovatele, v 

termínu dle čl. IV., odst.10. event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z 

části. 

 

2. Při čerpání finanční podpory je příjemce povinen zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k 

duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů. 

 

3. Příjemce se zavazuje viditelně označit účetní resp. prvotní daňové doklady nebo 

zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) 

do výše poskytnuté dotace, že na jejich úhradu či spolu úhradu bylo použito finančních 

prostředků z dotace města Turnova. 

 

4. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR: 

- Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen své 

příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou ke 

konkrétní sociální službě (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky) a ke konkrétnímu 

zdroji financování. 
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- Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním 

příslušné sociální služby v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od 

příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace. 

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci. 

- Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální službou 

a nikoliv pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu. 

 

5. Dále se příjemce zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální 

služby a prokazující čerpání poskytnuté finanční podpory po dobu deseti let od ukončení 

financování této služby. 

 

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele, odbor sociálních věcí Městského 

úřadu v Turnově, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu, termínu 

realizace výdajů, případně nerealizace a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly 

mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od 

uskutečněné změny. 

 

7. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že byl podpořen z rozpočtu města 

Turnova. Tuto informaci předloží při závěrečném vyúčtování dotace. 

 

8. V případě kontroly na místě nebo na základě žádosti města (a ve lhůtě stanovené městem) je 

poskytovatel služby povinen předložit účetní resp. prvotní účetní daňové doklady a příslušné 

doklady o zaplacení ve vztahu k financované sociální službě za příslušné účetní období a další 

náležitosti, které se týkají věcného plnění služby vztahující se k základním činnostem. 

 

9. Jestliže organizace obdrží finanční podporu, která je součástí vyrovnávací platby, která 

převyšuje maximální stanovenou částku, uvedenou v Pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu nebo vykáže přeplatek (zisk organizace z hlavní činnosti) na základě 

Vyúčtování, musí takové nadměrně poskytnuté finanční prostředky vrátit do 31.1.2022 na účet 

č. 107-1263075359/0800, s variabilním symbolem č. 16021. 

 

10. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce 

povinen vrátit na účet poskytovatele č. 107-1263075359/0800 do 31.1.2022 s variabilním 

symbolem č. 16021. 

 

11. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 

jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek V. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona 

č. 108/2006.,Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zrušení 

oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném ukončení v průběhu roku, na 

který byla dotace poskytnuta, je příjemce finanční podpory povinen do 30 kalendářních dnů 

ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení 

registrace, provést vyúčtování a finanční vypořádání poskytnuté dotace a současně převést na 
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účet města Turnova, který je uvedený v této smlouvě, případnou vratku dotace s variabilním 

symbolem č. 162021. 

 

2. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více 

samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně 

kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou finanční podporu 

vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s 

likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli dotace, a to 

nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné vyčerpat dotaci, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt 

uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22  

zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona. 

  
3. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. (2) písm. a) a b) zákona 

č. 250/2000 Sb. je stanovena v těchto případech:  

a) neumožnění provedení kontroly podle článku V. této smlouvy.   

 

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných v níže uvedené tabulce 

uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 

 

Typ porušení smluvního ujednání 

Výše odvodu v % 

z celkové 

poskytnuté dotace 

Nedodržení povinnosti vést poskytnuté finanční prostředky v účetnictví 

analyticky odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato 

povinnost uvedena ve smlouvě 

5% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití finančních 

prostředků s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve 

smlouvě 

2% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití finančních 

prostředků s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve 

smlouvě 

5% 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5% 

 

 

4. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s Pověřením a zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání platby včetně plnění 

podmínek této smlouvy. 

 

5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet poskytovatele č. 107-1263075359/0800 s variabilním symbolem č. 162021. 

 

6. Bude-li při kontrole zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude poskytovatel postupovat v souladu s výše uvedeným 

zákonem. 
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Článek VI. 

Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

2. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 

písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů platném znění. 

Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení 

smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

3. Změna obsahu smlouvy a zrušení smlouvy je dále možné postupem dle ust. § 166 a § 167 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

 

2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení si ponechá poskytovatel 

a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 

(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně).  

6.  Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě a 

zároveň výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně 

přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datu jejího podpisu. Zveřejnění smlouvy v registru smluv v souvislosti se zněním zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, provede poskytovatel. Příjemce dále výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu na webových stránkách určených 

poskytovatelem. 

7. V případě, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv poskytovatelem, a to i tehdy, bude-li v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí 

osobou před tímto dnem. Pokud tato smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího 

podpisu poskytovatelem. 
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Doložka platnosti právního úkonu podle ustanovení par. 41 odst. (1) zákona o obcích. 

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém 

zasedání konaném dne 21.10.2021, usnesením č. ………./2021/ZM. 

 

 

 

 

V Turnově dne ………….                                V …………………… dne …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatel:                                                    Příjemce: 
…………………………………….                          ……………………………………… 

         Ing. Tomáš Hocke                                                   Bc. Kamila Sedláková 

      starosta města Turnov                                                     ředitelka                                       
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MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

 

 

FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV 

STATUT 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

 

Fond na podporu sociální oblasti města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 63/2009 

ze dne 28. 4. 2009 jako trvalý účelový fond města Turnova podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. 

Fond na podporu sociální oblasti je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční 

podpory v sociální oblasti na území města Turnov a pro občany města Turnov. Finanční prostředky jsou 

poskytovány dle Dotačního statutu města Turnova (dále dotační statut), který byl schválen 

Zastupitelstvem města Turnova dne 28. 3. 2019 a dle Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast 

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále pravidla), která jsou nedílnou součástí tohoto 

statutu. 

Správcem Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov je Městský úřad Turnov – odbor sociálních 

věcí. 

 

Článek 1. - Účel fondu 

Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova může být poskytnuta na sociální aktivity, a 
to zejména na: 
 

1. dotace určená pro rodiny s dětmi 
2. dotace určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
3. dotace určená na aktivity protidrogové prevence 
4. dotace určená na sociální a zdravotní preventivní programy  
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Článek 2. – Rozpočet fondu 

2.1. Finanční zdroje (příjmy) fondu tvoří: 

- příděl z rozpočtu města Turnov ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města Turnov v 

příslušném kalendářním roce, 

- zůstatek finančních prostředků fondu k 31.12. předchozího kalendářního roku, 

- další příjmy od jiných subjektů (sponzorské dary), které jsou do fondu darovány na základě 

písemně uzavřené smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Městem Turnov jako 

obdarovaným na straně druhé. 

2.2. Výdaje fondu tvoří dotace na sociální oblast podle platných pravidel a článku 1 a 3 tohoto 

statutu. 
 

2.3. Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem. 
 

2.4. Po schválení rozpočtu města Zastupitelstvem města Turnov je schválen následně rozpočet fondu, 
který schvaluje správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále 
správní rada fondu). 
 

2.5. Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu 
schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci rozpočtových změn a po vydání platného usnesení 
Zastupitelstva města Turnov je rozpočet upraven dle schválených změn. 
 

 

Článek 3. - Zásady hospodaření fondu 

3.1. Poskytnuté finanční prostředky z fondu nesmí přesáhnout objem skutečně získaných finančních 
prostředků v daném období. 
 

3.2. Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na čísle účtu 107-1263075359/0800. Čerpání 
finančních prostředků z fondu je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu peněžního 
fondu na výdajový účet Města Turnov, z něhož jsou prováděny úhrady žadatelům, jejichž žádost o 
přidělení dotace byla schválena v konkrétní výši v souladu s dotačním statutem a pravidly. Dotace jsou 
přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akce, projekt, činnost apod. U každé žádosti správní rada 
fondu posuzuje zejména význam, rozsah a míru financování akce z celkového rozpočtu ze zdrojů mimo 
fond. Pro čerpání finančních prostředků je předložen seznam, vyhotovený tajemníkem fondu a 
potvrzený předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru sociálních věcí. Seznam se subjekty, 
jejichž dotace byla schválena, je předáván do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov na 
finanční odbor Městského úřadu v Turnově. 
 

3.3. S finančními prostředky z rozpočtu fondu je oprávněn nakládat správce – odbor sociálních 
věcí. Finanční prostředky se poskytují účelově v souladu se schváleným věcným obsahem a 
rozpočtem fondu, dle dotačního statutu a pravidel. 
 

3.4.  Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém období jsou 
převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu fondu pro následující 
rozpočtové období. 
 
 

Článek 4. - Správní rada fondu 

4.1. O výdajích fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu fondu tvoří 5 členů – zástupce 
správce fondu (vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově), dva členové 
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Zastupitelstva města Turnov a dva členové sociální a bytové komise. U žádného z členů správní rady 
fondu nesmí být zřejmý střet zájmů. 
 

4.2. Správní radu Fondu na podporu sociální oblasti (dále SRF) jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a 
to po projednání se členy sociální a bytové komise Rady města Turnov. 
 

4.3. SRF doporučuje návrh na poskytnutí dotace na sociální oblast, který byl odsouhlasen v rámci 
jejího jednání řádným a platným hlasováním, ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. 
 

4.4. SRF si na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který ve spolupráci s tajemníkem svolává 
schůze správní rady fondu a připravuje program jednání. Předseda správní rady podepisuje zápis z 
jednání správní rady fondu a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady fondu.  
Předsedou může být zvolen pouze člen Zastupitelstva města Turnova. 
 

4.5. SRF je usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina řádných členů a 
že byla sezvána písemnou pozvánkou v termínu minimálně 7 pracovních dní předem. Hlasování řídí 
předseda SRF. O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina řádných a přítomných členů SRF. Veškerá 
hlasování v SRF se provádějí veřejně. 
 

4.6. Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru sociálních věcí. 
 

4.7. Za věcnou správnost a dodržování statutu fondu a pravidel odpovídá předseda správní rady fondu.  
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov jako správce fondu je příkazcem finančních operací a 
předkládá návrhy na poskytnutí dotací ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Zároveň kontroluje 
dodržování statutu fondu a věcnou správnost. 
 

4.8. Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu a 
provádění převodu finančních prostředků dle platné legislativy a vnitřních předpisů úřadu. 

 

 

Článek 5. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 

5.1. V případě porušení ustanovení statutu, popřípadě dalších pravidel upravujících hospodaření s 
prostředky fondu a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně. 
 

5.2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Turnov usnesením č. 70/2019 dne 28. 3. 2019. 
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   MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

 

 

Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast  
z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov  

 
Dotace je určena na sociální aktivity realizované na území města Turnov a pro občany města Turnov. 

Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov 

dne 28. 3. 2019 jako nedílná součást statutu Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále 

statut fondu). Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Poskytování dotací z rozpočtu města 

upravuje zároveň Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen Zastupitelstvem 

města Turnova dne 28. 3. 2019.  

Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Všeobecná ustanovení 
 

I.a. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov se poskytují pro tyto oblasti: 
 

• rodiny s dětmi 

• osoby se zdravotním postižením a senioři 

• protidrogová prevence 

• sociální a zdravotní preventivní programy 
 

 
I.b. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba.  

 

I.c. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 

I.d. Podmínkou každé žádosti o dotaci je souhlas žadatele o dotaci s bezplatným poskytováním údajů 
potřebných pro komunitní plánování sociálních služeb ORP Turnov a spolupráce při procesu plánování. 

 

I.e.  O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce odbor sociálních věcí (dále jen správce 
fondu), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu.  
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II. Žádost o poskytnutí příspěvku 
 

II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na 
odboru sociálních věcí nebo na internetových stránkách města Turnov www.turnov.cz – sekce Dotace 
města. 
  
 II.b. Součástí žádosti jsou povinné přílohy:  
 

• popis projektu (místo realizace, aktivity, počet osob cílové skupiny zapojených do projektu, 
užitečnost pro město, soulad se Strategickým plánem města Turnov a Komunitním plánem 
rozvoje sociálních služeb regionu Turnovska, publicita projektu) 

• seznam realizovaných projektů obdobného typu a iniciativ v posledních dvou letech  

• informace o organizaci (popis činnosti, poslání a cílů – max. 550 znaků) 

• rozpočet projektu 

• zdroje na zajištění projektu 

• výroční zpráva o činnosti organizace  

• pověření k výkonu SPOD (u organizací, které pověření mají) 

• čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
 

Žadatel o dotaci při podání žádosti předloží doklady o právním subjektu organizace pouze při první 
žádosti. Při opakovaném podání žádosti žadatel doloží pouze změny týkající se jeho organizace nebo 
realizace projektu. 
 
II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve 
výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu – tj. zaslat na adresu Městský 
úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově 
městského úřadu. 
 
II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i 

formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. 

 
III. Posuzování a hodnocení žádosti 
 
III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí odbor sociálních věcí, v případě neúplných 
žádostí vyzve žadatele o doplnění žádosti do stanovené lhůty, příp. má právo žádost z posuzování 
vyřadit.  
 
III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádostí. Výši dotace navrhuje správní rada 
Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále SRF) jmenovaná Zastupitelstvem města Turnov. 
SRF vyhodnotí žádosti podle schválených kritérií. O výši přidělené dotace rozhoduje Zastupitelstvo 
města Turnov.  
 
III.c. Kritéria hodnocení (uvedena v příloze) 
 

• realizované projekty obdobného typu v posledních dvou letech  

• soulad se Strategickým plánem města Turnov a Komunitním plánem sociálních služeb regionu 
Turnovsko a návaznost na jiné služby v dané oblasti 

• počet osob zapojených do projektu či akce 

• míra financování celkového rozpočtu projektu ze zdrojů mimo fond 

• užitečnost projektu pro občany města 
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IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování 
 
IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž 
byla schválena dotace Zastupitelstvem města Turnov.  
 
IV.b. Dotace je určena především na úhradu nezbytných nákladů projektu. 
 
Z dotace nelze hradit:  
 

• pohoštění, dary, náklady na reprezentaci 

• nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 

• investiční výdaje 

• cestovné 

• odpisy majetku 
 
IV.c. Příjemce (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je 
specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost 
závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. 
 
IV.d. Příjemce (žadatel) je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním 
statutem. 
 
IV.e.  Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání 

vyúčtování dotace je do 60 dnů po ukončení čerpání prostředků (případně do 60 dnů po ukončení 

realizace projektu, případně smlouvou stanoveném termínu). Vyúčtování je nutné poslat do 

uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně 

doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené „VYÚČTOVÁNÍ DOTACE SOCIÁLNÍ 

OBLAST + ČÍSLO SMLOUVY„. 

K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží:  
 

• vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy)  

• kopie účetních dokladů (faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující, doklad o jejich 
zaplacení, výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady, účtenky, paragony, mzdové listy, doklady 
o vyplacení mezd) 

• propagační materiály, fotografie dokládající publicitu projektu apod.  
 
Předložené doklady se musí vztahovat k dotovanému projektu a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. 
 
IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na 
účet Města Turnov. 
 
 
V. Účetní kázeň 
 
V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit 

dotačním statutem a také dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České 

republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a 

prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání 

předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV.  
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V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnov oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 

dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či 

podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit 

proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 
předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. 
 
 
VI. Závěrečné ustanovení 

 
Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 

 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha – bodové hodnocení žádostí pro poskytování příspěvků 

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

 

Počet realizovaných projektů obdobného typu. 

Více jak 5 realizovaných projektů obdobného typu 3 BODY 

Více jak 3 realizované projekty obdobného typu 2 BODY 

Méně než 3 realizované projekty obdobného typu 1 BOD 

 

Přínos pro cílovou skupinu obyvatel města Turnova. 

Velmi dobrý 3 BODY 

Dobrý 2 BODY 

Dostatečný 1 BOD 

 

Cílová skupina – hledisko počtu zapojených osob cílové skupiny z Turnova s možností ověření. 

Projekt zaručuje zapojení více jak 20 osob z cílové skupiny 3 BODY 

Projekt zaručuje zapojení 10 - 20 osob z cílové skupiny 2 BODY 

Projekt zaručuje zapojení pouze 1 - 9 osob z cílové skupiny 1 BOD 

 

Další a jiné zdroje pro zajištění finančního krytí projektu (podíl v %). 

Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují více než 50% 

z celkových nákladů projektu. 

3 BODY 

Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují  

30 - 50% z celkových nákladů projektu. 

2 BODY 

Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují méně než 30% 

z celkových nákladů projektu. 

1 BOD 
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Užitečnost projektu pro město Turnov. 

Velmi dobrá 3 BODY 

Dobrá 2 BODY 

Dostatečná 1 BOD 

 

 

 

 

Hodnocení 

 

15 – 13 BODŮ max. 100 % 

12 – 10 BODŮ max. 75 % 

9 – 7 BODŮ  max. 50 % 

6 – A MÉNĚ BODŮ  max. 0 % 

 
 



 

  

  

   MĚSTO TURNOV  

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335  

  

  

  
  
  

  

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnova  
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1. Základní rámec  

  1.1. Účel finanční podpory (dotace)  

Finanční podpora z rozpočtu Města Turnova bude poskytnuta na účel dle §10a odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovený zvláštním právním předpisem -  zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. Bude poskytnuta na provozní náklady (včetně osobních nákladů), 

které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností 

sociálních služeb.   

Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Finanční podpora bude poskytnuta na provozní náklady (včetně osobních nákladů) sociální 

služby na daný rok.  

  

Finanční podpora (dotace) je určena na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na 

území města Turnova v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Libereckého kraje (dále jen „SPRSS LK) a s Komunitním plánem sociálních služeb regionu 

Turnovsko.  

  

Finanční podpora je součástí jednotné vyrovnávací platby určené pro sociální služby zařazené 

do Základní sítě Libereckého kraje, jejíž součástí jsou služby, které splnily nezbytné 

vícezdrojové financování.  

  

Finanční prostředky nesmí být použity na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 

zákona o sociálních službách).  

  

Na poskytnutí finančních prostředků v rámci této dotace není právní nárok. Finanční podpora 

nemusí být přidělena v požadované výši.  

 

  1.2. Vysvětlení pojmů  

Žadatel   Poskytovatel sociální služby, který splňuje 

podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se 

uchází o finanční podporu formou dotace na 

sociální službu od města   

Poskytovatel podpory  Poskytovatelem dotace je město Turnov  

Finanční podpora (dotace)  
 Finanční prostředky, které poskytuje ze svého 

rozpočtu město Turnov příjemci dotace na účel 

stanovený zákonem o sociálních službách a které 

tvoří nedílnou součást vyrovnávací platby  

poskytované příjemci dotace.  
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Vyrovnávací platba  

    

Celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých 

provozních potřeb.  Je vypočtena jako rozdíl 

vypočtených nákladů a vypočtených výnosů.  

Smlouva o poskytnutí dotace  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem 

Turnovem a poskytovatelem sociální služby 

(příjemcem dotace) o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnova, která je výsledkem dotačního 

řízení a která upravuje práva a povinnosti 

smluvních stran ve vztahu k dotaci.  

      

   1.3 Vztah dotace k veřejné podpoře  

Dotace na podporu sociálních služeb je nastavena v souladu se zákonem o sociálních službách 

a evropskou legislativou v oblasti tzv. veřejné podpory, konkrétně v souladu s Rozhodnutím 

Komise (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování  

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.  

2. Pravidla dotace  

  

  2.1 Určený finanční objem na dotační řízení  

  

Minimální výše dotace na jednu sociální službu je 5.000, - Kč, maximální výše není stanovena, 

dotace bude stanovena dle hodnotících kritérií a dle celkového objemu finančních prostředků.  

  

  2.2 Oprávnění žadatelé, neposkytnutí dotace  

  

Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k 

poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci, 

anebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení 

§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách na druh sociální služby, na který žádá o dotaci.  

  

V rámci této dotace nebudou podporovány:  

• sociální služby, které nejsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb  

• jiné činnosti než základní činnosti uvedené v zákoně o sociálních službách.  

   

Dotaci nelze poskytnout:  

• právnickým a fyzickým osobám, které mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má 

být dotace poskytnuta, závazky k Libereckému kraji, městu Turnovu, zdravotním 
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pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a celnímu úřadu po 

lhůtě splatnosti,  

• právnickým a fyzickým osobám, které v předchozím období poskytnutou dotaci řádně 

nevypořádaly a nevyúčtovaly.  

  

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání žádostí ani k získání dotace, jestliže:  

• jsou v konkurzu nebo v likvidaci, mají své záležitosti spravovány prostřednictvím 

soudů, vstoupili do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, pozastavili své 

činnosti anebo jsou v nějaké obdobné situaci.  

• jsou předmětem řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, 

uspořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní 

legislativě nebo směrnicích,  

• byli usvědčeni z trestného činu týkajícího se profesionálního chování rozsudkem, který 

je pravomocný (tj. není proti němu řádný opravný prostředek),  

• jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv 

prokazatelným způsobem,  

• nesplnili povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění podle zákonných ustanovení,  

• nesplnili povinnosti týkající se zaplacení daní podle zákonných ustanovení.  

 

  2.3 Uznatelné náklady/výdaje  

  

Obecně platí, aby mohly být náklady/výdaje považovány za uznatelné, musí:  

• být nezbytné pro zajištění sociální služby a musí vyhovovat zásadám, především 

efektivnosti použití finančních prostředků, hospodárnosti a účelnosti,  

• být vynaloženy na úhradu způsobilých výdajů, výdajů vzniklých v daném roce, 

nejdříve však od prvního dne poskytování služby,  

• být skutečně vynaloženy, doloženy a zaevidovány v účetnictví na účetních dokladech 

příjemce a musí být identifikovatelné, ověřitelné,  

• být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

ostatními obecně platnými předpisy a se smlouvou.  

• být vynaloženy na základní činnosti  

  

2.4 Neuznatelné náklady/výdaje  

  

Z finanční podpory nelze hradit náklady, které nesouvisí s poskytováním základních činností 

pro daný druh sociální služby a nejsou uvedeny v rozpočtu žádosti, či přesahují částky v 

rozpočtu uvedené nebo vznikly mimo stanovené období.  
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Dále se jedná:  

- dlužný úrok  

- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy   

- investiční náklady  

- rekonstrukce a opravy nemovitostí  

- cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem 

předpokládaného projektu a typu služby  

- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění   

- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a 

správě  

- zálohové faktury bez konečné fakturace  

- doklady nesplňující podmínky uvedené ve smlouvě  

- náklady nad rámec základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

  

3. Přijímání žádostí  

  

  3.1 Žádost  

Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti o dotaci z rozpočtu 

města Turnov“.  

Poskytovatelé budou podávat jednu žádost, která bude doložena informacemi o poskytovaných 

sociálních službách a dalšími požadovanými přílohami.  

Žádost je nutné podat výhradně písemně na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z rozpočtu 

města Turnov“.   

Podepsaný originál je zasílán písemně poštou na adresu: Městský úřad Turnov, odbor 

sociálních věcí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, v zalepené obálce s označením 

„Finanční podpora sociálních služeb, NEOTVÍRAT“ a s označením odesílatele nebo 

doručením přímo na podatelnu městského úřadu nebo prostřednictvím datové schránky 

s elektronickým podpisem statutárního zástupce k rukám vedoucí odboru sociálních věcí.  

Žádost je dostupná na:  

webových stránkách města Turnova.  

3.2 Termín podání  

Žádost o finanční podporu z prostředků města Turnova je možné zpracovat a podat v termínu, 

uvedeném ve Výzvě k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (dále výzva).  
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Nejzazší datum pro přijetí písemných žádostí o finanční podporu je stanoven ve výzvě.  

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí Městským úřadem v Turnově.  

Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno 

razítko podatelny MÚ s datem a časem doručení. V případě zaslání žádosti poštou musí být 

žádost doručena na podatelnu MÚ do uvedeného data a hodiny.  

Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat poskytovatele podpory (město) o 

jakékoliv změně v údajích uvedených v žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy tato změna nastala.  

3.3 Požadovaná dokumentace   

• Žádost o dotaci z rozpočtu města Turnov 

• Přílohy:  

1. informace o organizaci  

2. informace o sociální službě:  

- popis služby  

- místo realizace služby  

- cílová skupina  

- užitečnost pro město  

- soulad se Strategickým plánem města Turnova a platným Komunitním plánem sociálních 

služeb regionu Turnovsko – rozpočet na sociální službu  

- zdroje zajištění služby  

3. čestné prohlášení  

4. kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě  

5. kopie dokladu o zřízení účtu  

6. kopie dokladu opravňující osobu jedna jménem příjemce dotace  

7. kopie pověření Libereckého kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

  

4. Hodnocení  

  4.1 Posuzování žádostí  

Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti žadatelů budou vyhodnocovány ve dvou fázích:  

• administrativní kontrola – ověření, zda je žádost zpracována na předepsaném 

formuláři, je úplná a v souladu s vyhlášením dotačního řízení, ověření, zda je žádost v 

souladu se SPRSS a platným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko, 

zda byla žádost podána v termínu vyhlášeného dotačního řízení. Administrativní 

kontrola bude zaznamenána na formulář „Hodnotící formulář“. První fázi posouzení 
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provede určený zaměstnanec odboru sociálních věcí. Pokud žádost nebude splňovat 

požadavky na administrativní kontrolu, pak nebude zařazena do dalšího hodnocení a 

bude vyřazena pro administrativní nesoulad.  

• hodnotící kritéria – specifická kritéria – jsou posuzována Správní radou fondu na 

podporu sociální oblasti. Pro hodnocení jsou stanovena následující kritéria:  

Kritéria hodnocení žádostí pro poskytování dotací na sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  

  

Zda je poskytovaná sociální služba v souladu se Strategickým plánem města Turnova a 

platným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko (prospěšnost pro 

Turnov).  

  

Soulad se Strategickým plánem města Turnova a Komunitním plánem 

sociálních služeb regionu Turnovsko.  
3 body  

Soulad pouze se Strategickým plánem města Turnova a Komunitním 

plánem sociálních služeb regionu Turnovsko.  
2 body  

Služba není v rozporu s cíli rozvojových strategií, ale není dostatečně 

prokázáno, že přispívá k jejich naplnění.  
1 bod  

  

Cílová skupina – hledisko počtu zapojených osob cílové skupiny z Turnova.  

  

Služba je poskytována více jak 20 - ti osobám z cílové skupiny.  3 body  

Služba je poskytována 10 - 20 osob z cílové skupiny.  2 body  

Služba je poskytována méně jak 9 osobám.  1 bod  

  

Užitečnost služby pro město Turnov.  

  

Velmi dobrá  3 body  

Dobrá  2 body  

Dostatečná  1 bod  

  

Vybrané druhy sociálních služeb.  

  

Služby sociální péče – terénní a ambulantní forma.  3 body  

Služby sociální prevence.  2 body  

Služby sociálního poradenství.  1 bod  

  

Další a jiné zdroje pro zajištění finančního krytí projektu (podíl v %).  

  

 Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují více než 

50% z celkových nákladů projektu.  

3 body  

 

Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují 30 - 50% z 

celkových nákladů projektu.  

2 body  
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Žadatel prokázal, že má pro zajištění služby i jiné finanční zdroje než 

z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují méně než 

30% z celkových nákladů projektu.  

1 bod  

  
Hodnocení  

  

15 – 13 BODŮ  max. 100 %  

12 – 10 BODŮ  max. 75 %  

9 – 6 BODŮ   max. 50 %  

5 – A MÉNĚ BODŮ   max. 0 %  

  

Výše návrhu dotace nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti poskytovatele 

sociálních služeb o finanční podporu. Návrh dotace vypočtený dle stanovených kritérií provede 

a posoudí Správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (dále správní rada). 

Výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce.  

Návrh s výší finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby je po projednání a schválení 

ve správní radě předkládán Zastupitelstvu města Turnova. Konečné rozhodnutí o 

přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo města Turnova.  

  4.2 Rozhodování o přidělení dotace  

Žadatelé budou informování o rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova ve věci 

přidělení/nepřidělení dotace na internetových stránkách města. Po rozhodnutí Zastupitelstva 

města Turnova a po ověření usnesení budou žadatelé, jejichž žádosti nebylo vyhověno, bez 

zbytečného odkladu vyrozuměni a bude jim také sdělen důvod nevyhovění.  

Finanční podpora bude poskytována v režimu vyrovnávací platby. Schválená výše dotace bude 

stanovena ve veřejnoprávní smlouvě a poskytnuta jednou splátkou ve výši 100% přiznané 

dotace. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po 

uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Na dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova není právní nárok. Finanční 

prostředky jsou poskytovány na základě § 10a, odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, č.  

250/2000 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů.  

5. Realizace dotace  

  5.1 Smlouva o poskytnutí dotace  

Po rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova a po ověření usnesení o udělení dotace budou 

příjemci vyzvání k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Veškeré registrované sociální služby, které 

jsou v Základní síti, jsou krajem pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu.  
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  5.2 Nesplnění účelu  

V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona č. 

108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu podpořeného období, 

na který byla finanční podpora (dotace) poskytnuta, je příjemce finanční podpory (dotace) 

povinen do 30 dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí 

o zrušení registrace, provést vyúčtování a finanční vypořádání dotace a současně převést na 

účet města Turnova případnou vratku dotace.  

6. Publicita  

U sociálních služeb podpořených z veřejných prostředků města Turnova v rámci dotace na 

podporu sociálních služeb je příjemce finanční podpory povinen zveřejnit informaci o podpoře 

městem Turnovem. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě.  

  

7. Informace o závěrečném vyúčtování, kontrola dotace  

  

Závěrečné vyúčtování má charakter finančního vypořádání k poskytnuté dotaci z rozpočtu 

města Turnova.  

Příjemce finanční podpory předloží poskytovateli závěrečné vyúčtování (finanční 

vypořádání) nejpozději do 60 dnů následujícího roku, na který byly finanční prostředky 

poskytnuty, případně ve smlouvou stanoveném termínu.  

Příjemce je povinen o použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků 

vést samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci, kterou doloží při závěrečném vyúčtování.  

Příjemce je povinen na vyžádání poskytnout kopie prvotních dokladů k vykázaným nákladům.   

Příjemce dotace předloží závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání) v písemné podobě na 

Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, nebo 

prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem statutárního zástupce) k rukám 

pověřené referentky odboru sociálních věcí. Součástí závěrečného vyúčtování (finančního 

vypořádání) bude informace o způsobu zveřejnění spolufinancování sociálních služeb 

městem Turnovem.  

  

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce dotace kontrolu podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  
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Každé neoprávněné použití nebo zadržení těchto finančních prostředků bude porušením 

rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Závěrečné ustanovení  

Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Turnov dne 19. 10. 2017 usnesením 

č. 344/2017 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  


