Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
(dle§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:
1) Město Rožďalovice

se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
IČO 00239712
bankovníúčet č.: 246856044/0300
Zastoupené: Petrem Kapalem, starostou města
(dále jako „Poskytovatel dotace" nebo město)
a

2) Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 397
IČO: 27395286
bankovní účet č.: 51-5816630227/0100
zastoupená ředitelkou společnosti Emilií Třískovou
(dále jako „Žadatel" nebo „Poskytovatel sociální služby")
níže uvedeného dne a roku uzavřely tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

(dále jen „Smlouva o PD"):
Preambule

1)

2)

1)

Smluvní strany prohlašují, že dne 7.4.2017 uzavřely mezi sebou Smlouvu o přistoupení ke smlouvě o

pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace (dále jen
„Smlouva o PPS"), na základě které Poskytovatel dotace přistoupil ke Smlouvě o pověření k

poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16442/SOC/2016, která byla
Poskytovatelem sociální služby podepsána se Středočeským krajem dne 26. 10. 2016 a jejímž
podpisem se mimo jiné Poskytovatel dotace zavázal poskytovat Žadateli roční finanční příspěvek dotaci na poskytování sociálních služeb (oddíl A, odst. S Smlouvy o PPS) v období od 1.1.2017 do
31.12.2019 (tj. na dobu účinnosti Smlouvy o PPS).
Poskytovatel dotace se tak zavázal, že bude Žadateli v roce 2018 a v roce 2019 poskytovat dotace
z rozpočtu Poskytovatele dotace, která odpovídá skutečně provedené péči v obci za referenční období
vynásobené indexem 1,6. Pro stanovení referenčního období se vychází ze skutečně provedené péče
od 1.1. do 30.9. 2017. Provedená péče v referenčním období je pak dopočítána do jednoho roku (tedy
vyděleno 3 a vynásobeno 4).
I.

Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout Žadateli dotaci z rozpočtu města na rok 2018 ve výši
126.686,- Kč (stodvacetšettisícšetsetosmdesátšest korun českých). Finanční prostředky (dotace)

budou Poskytovatelem dotace převedeny na bankovní účet Žadatele č. 51-5816630227 /0100 do
2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

1)

2)

3)

30.4.2018.

Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá.
Žadatel je povinen dotaci využít do 31.12.2018 na poskytování sociálních služeb podle zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu se Smlouvou o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu číslo S-16442/SOC/2016. Dále je Žadatel oprávněn dotaci využít na poskytování
zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, úhradu investiční činnosti
související s poskytovanými sociálními a zdravotními službami a na financování činností, které tvoří
předmět činnosti Žadatele uvedený ve veřejném rej!>tříku vedeném Městským soudem v Praze k 31.
12. 2017.
Ke dni uzavření této Smlouvy o PO Žadatel poskytoval je tyto druhy obecně prospěšných služeb:
Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, odlehčovací služby, domácí zdravotní péče
(hospicová péče v domácím prostředí), zdravotní péče v zařízení sociálních služeb, fakultativní služby
(jsou poskytovány vždy v návaznosti na poskytované sociální služby, jedná se o služby, které doplňují
základní činnosti sociálních služeb), půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, výchovné
vzdělávací nebo aktivizační činnosti (besedy, přednášková a publikační činnost), zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, kulturní a společenské akce.
li.

Podmínky dotace

Žadatel je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30. června 2019. To znamená,
že je povinen předložit výroční zprávu Žadatele za rok 2018. Součástí výroční zprávy bude i vyjádření
auditora k hospodaření Žadatele.
V případě, že nebude předloženo finanční vypořádání dotace v termínu a způsobem uvedeným v odst.
1) čl. li. této Smlouvy o PO je Žadatel povinen vrátit dotaci do 30.9. 2019 na bankovní účet
Poskytovatele dotace č. 246856044/0300.
Žadatel se zavazuje, že pokud dotaci nebo její část nevyužije na účel uvedený v odst. 3 a 4, čl. I., této
Smlouvy o PO, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli dotace nejpozději do 5.1. 2019.
Žadatel je povinen v souladu se Smlouvou o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu, kterou uzavřel se Středočeským krajem, a ke které Poskytovatel dotace přistoupil, provést
vypořádání vyrovnávací platby za příslušný rok a v rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace dle
článku li odst. 1) této smlouvy uvést, jaká část poskytnuté dotace Poskytovatelem dotace byla do
vyrovnávací platby započítána
V případě, že nebude dotace plně vyčerpána, bude její nevyčerpaná část vrácena do 31.1. 2019 na
bankovní účet Poskytovatele dotace č. 246856044/0300.
Žadatel je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací vypořádat dotaci ke
dni přeměny nebo zrušení právnické osoby žadatele.
Ill.

Závěrečná ustanovení

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a
příloh, je Poskytovatel dotace oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této
smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i
takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a
citlivých údajů.
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

2

4)

5)
6)
7)

Žadatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem/obcí.
Souhlas uděluje žadatel na dobu neurčitou, osobní údaje poskytuje dobrovolně.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Poskytovatel
dotace obdrží jedno vyhotovení a Žadatel jedno vyhotovení.
Ostatní právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvou neupravené se řídí platnými
právními předpisy.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či
za nápadně nevýhodných podmínek a nejsou si vědomy žádných okolností, které by bránily její
platnosti. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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