Smluvní strany:
1. Obec Jetřichov
sídlo: Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3
IČ: 006541160654116
Zastoupená : Josefem Gorganem, starostou
č.ú.: 8427-551/0100 (Komerční banka, a.s.)
jako poskytovatel dotace (dále jen Poskytovatel)
2. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Jiráskova 139, 550 01 Broumov
IČ: 48623865
zastoupená Mgr. Evou Kašparovou, ředitelkou
č.ú.: 8243140207/0100
jako příjemce dotace (dále jen Příjemce)
uzavírají, dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Příjemci za poskytování sociální služby
v obci Jetřichov - Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (§65, zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách), dotaci ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) ročně – dále jen
„Dotace“.
2. Dotace bude Příjemci vyplacena po předložení podkladů pro poskytnutí Dotace, kterými se rozumí
přehled počtu rodin, kterým je služba v daném období poskytována.
3. Poskytovatel a Příjemce se dohodli na čtvrtletním poskytování Dotace.
4. Podklady pro poskytnutí Dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli do 15 dní po skončení
každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
5. Dotaci se Poskytovatel zavazuje vyplatit poukázáním na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to do 14 dní poté, co mu budou Příjemcem předloženy podklady pro poskytnutí Dotace dle odst. 2.
Článek II.
Účel Dotace
Dotace je určena na částečnou úhradu nákladů Příjemcem v příslušném kalendářním roce vynaložených na
zajištění dostupnosti sociální služby pro občany obce Jetřichov, kterou Příjemce provozuje (dále jen „Účel
dotace“). Jedná se o náklady na dopravu a plat sociální pracovnice, která s rodinou spolupracuje.
Článek III.
Podmínky použití Dotace
Příjemce se zavazuje Dotaci využít v plné výši výlučně k realizaci Účelu dotace.
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Článek IV.
Ostatní ustanovení
1. Příjemce je srozuměn s tím, že Poskytovatel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,
oprávněn u něj provádět veřejnosprávní kontrolu.
2. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení Dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na
základě kontroly, že Příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s Účelem
dotace, nebo nedodržel Účel dotace. O tom, zda Příjemce výzvy k vrácení Dotace uposlechl, informuje
Poskytovatel orgán příslušný k rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně.
3. Příjemce prohlašuje, při vědomí odpovědnosti za relevanci svého prohlášení, že Dotace není veřejnou
podporou, a to nikoli pouze pokud jde o její výši, která by ji mohla charakterizovat jako podporu
malého rozsahu, ale proto, že Dotace nenaplňuje definiční znaky veřejné podpory jako takové, když
jejím poskytnutím nedochází k narušení obchodu mezi členskými státy ES, narušení hospodářské
soutěže (ani takové narušení nehrozí), ani ke zvýhodnění, přičemž je určena k podpoře služeb
obecného hospodářského zájmu – sociálních služeb.
4. V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby Příjemce s likvidací je Příjemce povinen vypořádat
vůči Poskytovateli povinnosti z této smlouvy ve sjednaných termínech. V případě, že by účinky
spojené s uvedenými termíny měly nastat až po dni účinnosti přeměny nebo zrušení právnické osoby
Příjemce s likvidací, je příjemce povinen splnit povinnosti z této smlouvy nejpozději v den
předcházející uvedenému dni přeměny, resp. likvidace.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu
určitou, tedy na rok 2020.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má sílu originálu – každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
3. Uzavření této smlouvy, tak jako poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Jetřichov dne
19.12.2019.
4. Do 30 dnů od uzavření této smlouvy ji Poskytovatel, s ohledem na předpokládanou výši Dotace,
zveřejní na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Poskytovatel deklaruje, že přistupuje k Pověření
Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě
veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, kterým byl Příjemce pověřen za
účelem zajištění poskytování sociální služby – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, na
základě něhož se Poskytovatel poskytování dotace bude spolupodílet na financování vyrovnávací
platby za službu.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že text smlouvy přečetly, rozumí jejímu obsahu, souhlasí s jejím obsahem
a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Broumově dne 31.12.2019
za Poskytovatele:

za Příjemce:

................................................

................................................
Mgr. Eva Kašparová
ředitelka

Josef Gorgan
starosta
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