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

Smluvnístrany:

1) Obec Zvěřínek
se sídlem Hořátevská

4t,28913 Zvěřínek

lčo: 00640689
bankovní účetč.: 504365329/0800
zastoupené Janou Hůlovou
(dále jako ,,Poskytovatel dotace" nebo obec)
a

2) Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1,130/1,8,290 01 Poděbrady
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 397

lČo| 27395286
bankovní účetč.: 51-5816630227 |O1OO

zastoupená ředitel kou společnosti Emi í Třískovou
( dá e j a ko,,Žadatel" ne bo,, Poskytovate l sociá
n í sl užby")
I

l

i

l

nížeuvedeného dne a roku uzavřely tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
(dále jen ,,Smlouva o PD"):

preambule

1)

2|
1)
2\
3)

Smluvní strany prohlašují,že mezi sebou uzavřely 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 čísloS-4938/SOC/2019, která byla Poskytovatelem sociální služby
podepsána se Středočeským krajem dne 27. 1"t. 2Ot9 a jejímžpodpisem se mimo jiné Poskytovatel
dotace zavázal poskytovat Žadateli ročnífinančnípříspěvek - dotaci na poskytování sociálních služeb
(oddíl A, odst. 5 Smlouvy o PPS) v období od L.1.202O do 3I.I2.2O22 (tj. na dobu účinnosti Smlouvy o
PPS).

Poskytovatel dotace se tak zavázal, že bude Žadateli v roce2O2Ia v roce 2022 poskytovat neinvestiční
dotace z rozpočtu Poskytovatele dotace ve výši ]_50,-Kč na občana trvale žijícíhov obci,

l.

Smlouva o poskytnutí dotace
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout Žadateli dotaci z rozpočtu obce na rok2022 ve výši
35550,- Kč. Finanční prostředky (dotace) budou Poskytovatelem dotace převedeny na bankovní účet
Žadatele č. 51-5816630227 /OLOO do 30.4.2022.
Žadatel proh|ašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá.
Žadatel je povinen dotaci využítdo 3L.t2.2O22 na poskytování sociálních služeb podle zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu se Smlouvou o pověření k poskytováníslužby obecného

hospodářského zájmu čísloS-4938/SOC/2019. Dále je Žadatel oprávněn dotaci využítna poskytování

4)

zdravotních služeb podle zák. č,3721201,1, Sb. o zdravotních službách, úhradu investičníčinnosti
související s poskytovanými sociálními a zdravotními službami a na financování činností,které tvoří
předmět činnosti Žadatele uvedenýve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
Ke dni uzavření této Smlouvy o poskytnutí dotace Žadatel poskytoval tyto druhy obecně prospěšných
sl

užeb:

Pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, odlehčovacíslužby, domácí zdravotní péče
(hospicová péčev domácím prostředí), zdravotnípéčev zařízení sociálních služeb, fakultativníslužby
(jsou poskytoványvždyv návaznosti na poskytované sociálníslužby, jedná se o služby, které doplňují
základní činnosti sociálních služeb), půjčovánírehabilitačnícha kompenzačníchpomůcek, výchovné

vzdělávací nebo aktivizačníčinnosti (besedy, přednášková a publikačníčinnost), zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, kulturní a společenské akce.
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Podmínky dotace

Žadatel je povinen provést finančnívypořádání poskytnuté dotace do 30. června 2023.To znamená,
že je povinen předložit výročnízprávu Žadatele za rok2022. Součástívýročnízprávy bude i vyjádření
auditora k hospodaření Žadatele.
V případě, že nebude předloženo finančnívypořádánídotace v termínu a způsobem uvedeným v odst.
1) čl. ll. této Smlouvy o PD je Žadatel povinen vrátit dotaci do 30.9.2023 na bankovní účet
Poskytovatele dotace,
Žadatel se zavazuje, že pokud dotaci nebo její část nevyužije na účeluvedený v odst. 3 a 4, čl. l., této
Smlouvy o PD, oznámítuto skutečnost Poskytovateli dotace nejpozději do 5.1.2023.
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 ll odst. 1) této smlouvy uvést, jaká část poskytnuté dotace Poskytovatelem dotace byla do
vyrovnávací platby započítá na
V případě, že nebude dotace pIně vyčerpána, bude její nevyčerpaná část vrácena do 31.1.2023 na
bankovní účetPoskytovatele dotace.
Žadatel je povinen v případě přeměny nebo zrušeníprávnické osoby s likvidací vypořádat dotaci ke
dni přeměny nebo zrušení právnické osoby žadatele.

lll.

závěrečná ustanovení

Platnost a účinnosttéto smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany sjednaly, že veškeré údaje obsaženév 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 obchodnítajemství.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Poskytovatel
dotace obdržíjedno vyhotovení a Žadatel jedno vyhotovení.
ostatníprávnívztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvou neupravené se řídíplatnými
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 vlastnoručnípodpisy.
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