Českobratrská církev evangelická – povšechný sbor
se sídlem Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1,
IČO: 00445223,
zastoupená synodním seniorem Pavlem Pokorným
a synodním kurátorem Jiřím Schneiderem
(dále jen „povšechný sbor“)
a
Farní sbor ČCE v
se sídlem
IČO:
zastoupený farářem
a kurátorem
č. ú.:
(dále jen „farní sbor“)
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto

smlouvu o spolupráci při realizaci projektu

1.

2.

3.

4.

I.
Předmět smlouvy
Povšechný sbor podal na žádost farního sboru a v jeho prospěch svým jménem
projektovou žádost k projektu Farní sbor ČCE v – Volnočasové aktivity pro
ukrajinské uprchlíky u Lutherského světového svazu - LWF (dále jen „partner“).
Termín realizace projektu byl stanoven na časové období 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022.
Účelem projektu je úspěšná realizace, spočívající v provedení volnočasových aktivit pro
ukrajinské uprchlíky. Náklady projektu budou zejména: mzdy a odměny pracovníků
volnočasových aktivit, náklady na vybavení, pomůcky a služby pro volnočasové aktivity,
náklady na individuální volnočasové kroužky, vstupné, jízdné, pohonné hmoty a další
nezbytné náklady potřebné k dosažení účelu projektu.
Výše prostředků, které farní sbor prostřednictvím povšechného sboru na základě projektu
uvedeného v předchozím odstavci partnerem obdrží, činí 84 000 Kč (Pozn. jedná se o
max. příspěvek, skutečná výše bude určena na základě celkově podaných žádostí).
Farní sbor se zavazuje realizovat projekt uvedený v odst. 1 a 2 za podmínek stanovených
partnerem a touto smlouvou a povšechný sbor se zavazuje poskytnout mu k tomu
potřebnou součinnost a finanční prostředky přiznané partnerem k realizaci projektu.

II.
Povinnosti a práva povšechného sboru
1. Za účelem realizace předmětu této smlouvy se povšechný sbor zavazuje:
a. zprostředkovat všechny informace ohledně projektové žádosti a projektu mezi
partnerem a farním sborem;
b. do tří měsíců ode dne přijetí finančních prostředků určených pro realizaci projektu
od partnera poskytnout 100 % těchto finančních prostředků bezhotovostním
převodem na účet farního sboru;

2. Povšechný sbor má právo:
a. požadovat vrácení vyplacených finančních prostředků v případě, že je farní sbor
nevyužije v souladu s projektem či jinak poruší podmínky realizace projektu určené
partnerem nebo povinnosti stanovené touto smlouvou; v tomto případě má
povšechný sbor právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky uvedené
v čl. I odst. 3 této smlouvy;
b. upravit nebo doplnit podklady k projektu předkládané partnerům, o této změně
povšechný sbor informuje farní sbor;
c. využít dokumentaci k projektu pro propagační účely povšechného sboru nebo
partnerů;
d. na základě předchozího oznámení provádět kontroly realizace projektu včetně
kontroly správnosti vedení účetnictví.
III.
Povinnosti a práva farního sboru
1. Za účelem realizace předmětu této smlouvy se farní sbor zavazuje:
a. včas realizovat projekt za podmínek stanovených partnery a touto smlouvou;
b. na vyzvání povšechného sboru nebo partnerů doplnit chybějící údaje nebo
dokumentaci k projektu;
c. neprodleně informovat povšechný sbor o všech okolnostech, které by mohly mít
vliv na úplnost a včasnost realizace projektu;
d. využívat poskytnuté finanční prostředky pouze v souladu s projektovým záměrem;
e. vrátit již vyplacené finanční prostředky v případě, že je nevyužije v souladu
s projektem či jinak poruší podmínky realizace projektu určené zahraničními
partnery či touto smlouvou, a současně uhradit povšechnému sboru smluvní pokutu
ve výši 10 % z částky uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy;
f. seznámit všechny pracovníky s Etickým kodexe, viz Příloha č. 2, zajistit jeho
podpis a dodržování;
g. poučit účastníky volnočasových aktivit o možnosti využití tísňové linky (Linka
bezpečí) pro případ, kdy by byli vystaveni jednání neslučitelnému s Etickým
kodexem;
h. podat povšechnému sboru v elektronické podobě závěrečnou zprávu nejpozději do
31. 1. 2023. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující:
- Zprávu o průběhu a výstupech realizace projektu
- Soupis skutečně provedených prací, viz příloha č. 3 této smlouvy
- Kopie finančních dokladů, jejichž součet bude odpovídat součtu výdajů
v příloze č.3
- Etický kodex podepsaný všemi pracovníky volnočasových aktivit
- Stručnou fotodokumentaci z realizace volnočasových aktivit
i. uchovávat originály účetních dokladů souvisejících s realizací projektu po dobu pěti
let a umožnit povšechnému sboru nebo partnerům jejich kontrolu.
2. Za účelem realizace předmětu této smlouvy má farní sbor právo:
a. na poskytnutí finančních prostředků určených partnery na realizaci projektu za výše
uvedených podmínek;
b. na seznámení se všemi materiály a informacemi nezbytnými pro realizaci projektu.

IV.
Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za škodu
1. Farní sbor má právo odstoupit od smlouvy pouze před zahájením realizace projektu,
nejdéle však do dvou měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Farní sbor má dále
povinnost vrátit do jednoho měsíce ode dne odstoupení od smlouvy finanční prostředky,
které obdržel za účelem realizace projektu.
2. Povšechný sbor má právo odstoupit od smlouvy v případě, že farní sbor poruší podmínky
stanovené partnerem pro realizaci projektu nebo další povinnosti stanovené touto
smlouvou.
3. Farní sbor odpovídá za škodu, která povšechnému sboru vznikla v případě porušení
podmínek stanovených partnerem pro realizaci projektu nebo dalších povinností
stanovených touto smlouvou.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna jen formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom.
3. Strany smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, svobodné a vážné
vůle a nikoli pod nátlakem, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
1. Maximální a doporučené limity nákladů
2. Etický kodex pracovníka volnočasových aktivit
3. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - vzor
4. Soupis skutečně provedených prací - vzor

Za povšechný sbor:

Za farní sbor:

V Praze dne ………………………..

V

……………………………………….
Pavel Pokorný
synodní senior ČCE

……………………………………….

……………………………………….
Jiří Schneider
synodní kurátor ČCE

……………………………………….
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