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Smluvní strany:
1. Obec: Točník
Se sídlem: Točník č. 1, 267 51 Zdice, okr. Beroun
IČO: 509833
Bankovní spojení: 363875359/0800
Zastoupená: Petrem Molem dále jen
jako poskytovatel dotace

a
2. Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku, okres Beroun,
příspěvková organizace, se sídlem Pražská 118, 267 53 Žebrák (dále jen DPS Žebrák)
IČO : 47 51 51 47
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Žebrák, č. ú.: 364234369/0800 zastoupený
ředitelkou paní Bc. Marií Hoškovou, DiS.

dále jen jako příjemce dotace
se rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na poskytování sociálních služeb
(dle S 10a z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)
1.

Preambule

1.1 Poskytovatel dotace je v souladu s ustanovením 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
oprávněn poskytovat dotace na sociální a humanitární účely. Touto smlouvou poskytovatel
dotace podporuje zejména stávající sociální služby pro své občany a plní tak svou
povinnost vyplývající z ustanovení pro něho z 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění.

1.2 Příjemce dotace je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
1.3 Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu ustanovení S 2 písm. j) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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11.

Předmět smlouvy
2.1. Poskytoval dotace touto smlouvou, poskytuje příjemci dotace dotaci za účelem, na dobu a
za podmínek v této smlouvě sjednaných a příjemce dotace dotaci přijímá.
2.2 Výše dotace je nepřekročitelná. V případě nevyčerpaných poskytnutých finančních
prostředků příjemcem, musí být tyto prostředky příjemcem dotace vráceny. Finanční
prostředky poukáže příjemce zpět na účet poskytovatele do 15 dnů ode dne předložení
závěrečné zprávy a vyúčtování.
111.

Účel dotace a doba
3.1 Poskytovatel dotace poskytuje příjemci dotace dotaci za účelem pravidelného a soustavného
poskytování sociálních služeb dále vyjmenovaných v souladu se z. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., občanům poskytovatele
dotace v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to po dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Výše dotace a vyúčtování
4.1 Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci na období uvedené v čl.
III. odst. 3.1 této smlouvy, v němž má být výše uvedeného účelu dosaženo, ve výši 19 380,- Kč
(slovy: devatenácttisíctřistaosmdesátkorunčeských). Poskytovatel dotace je povinen tuto částku
uhradit do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy, a to formou bezhotovostnłho převodu
na účet příjemce dotace uvedený v záhlaví této smlouvy. Rozhodným dnem plnění je den, kdy
bude celá tato částka připsána na účet příjemce dotace.
4.2 Dotace se poskytuje účelově na neinvestiční výdaje spojené s přímým poskytováním služeb
dle čl. V této smlouvy.
4.3 Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci k výše uvedenému účelu, což dokladuje
poskytovateli dotace vyúčtováním dotace spočívajícím v závěrečné zprávě, kterou předloží do
90-ti dnů ode dne skončení období, na které byla dotace poskytnuta.
4.4 V případě nedodržení stanoveného termínu předložení závěrečné zprávy, je poskytovatel
dotace oprávněny odmítnout poskytnutí dotace na další období.
4.5 Příjemce dotace se zavazuje bezodkladně oznamovat poskytovateli dotace všechny
skutečnosti, které by mohly mít vliv na podmínky uvedené v této smlouvě.
4.6 V případě zániku nebo transformace příjemce dotace, je tento povinen oznámit tuto
skutečnost bez odkladu poskytovateli dotace společně s předložením závěrečné zprávy dle čl.
II. odst. 2.2 smlouvy.
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4.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace a
příjemce se zavazuje předložit všechny vyžádané doklady. Příjemce je povinen předložit
poskytovateli požadované doklady do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele.

Povinnosti příjemce dotace v souvislosti s plněním účelu dotace
5.1 Příjemce dotace se zavazuje poskytovat občanům poskytovatele dotace tyto sociální služby:
Základní sociální poradenství. tzn. potřebné informace všem občanům poskytovatele
dotace nalézající se v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na věk
> Pečovatelskou službu ambulantní a terénní a to všem občanům poskytovatele obce,
jejichž soběstačnost byla snížena z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení
> Sociálně aktivizační služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, které jsou
občany poskytovatele dotace
> Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek všem občanům poskytovatele obce,
kteří z důvodu svého věku či zdravotního stavu pomůcky potřebují
5.2 Příjemce dotace se zavazuje na žádost jednotlivého občana a po provedeném sociálním
šetření uzavřít s tímto občanem smlouvu o poskytování konkrétní sociální služby příjemcem
dotace. Součástí takovéto smlouvy bude ceník služeb, vycházející z úhrad úkonů dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., který stanoví výši úhrady a rozsah poskytovaných služeb v daném případě, a
dále bude obsahovat i cenu odsouhlasenou zřizovatelem příjemce dotace městem Žebrák za
fakultativní úkony poskytované příjemcem dotace.
5.3 Příjemce dotace se zavazuje poskytovat výše uvedené sociální služby občanům
poskytovatele dotace v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v pracovní době od 7.00 hodin
do 17.00 hodin. Příjemce dotace se dále zavazuje v odůvodněných případech poskytovat výše
uvedené sociální služby i o sobotách, nedělích a o svátcích. Důvody pro poskytnutí sociálních
služeb ve dnech volna budou v každém jednotlivém případě posouzeny ředitelem příjemce
dotace, či jím pověřeným pracovníkem příjemce dotace.
5.4 Příjemce dotace se zavazuje poskytovat výše uvedené sociální služby občanům
poskytovatele dotace v katastrálním území města Žebrák a v katastrálním území poskytovatele
dotace. Příjemce se zavazuje poskytnout danou sociální službu v přirozeném prostředí občana
poskytovatele dotace či v místě působnosti příjemce dotace ve středisku osobní hygieny.

Vl.
Závěrečná ustanovení
6.1 Příjemce dotace se zavazuje do 30-ti dnů od předložení závěrečné zprávy obsahující
vypořádání dotace zaslat na účet poskytovatele dotace případné nepoužité peněžní prostředky
z poskytnuté dotace.
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6.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž bezprostředně po podpisu obdrží
každá ze stran jeden její stejnopis. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují jinou než
písemnou změnu této smlouvy.
6.3 Jakékoli změny smlouvy lze provést na základě dohody smluvních stran pouze formou
písemných dodatků.
6.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající platnými
právními předpisy.
6.5 Dne
.bylo Zastupitelstvem obce
.schváleno poskytnutí
dotace z rozpočtu obce příjemci dotace včetně znění této smlouvy.
6.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Poskytovatel dotace

Vyvěšeno

Sejmuto

Příjemce dotace

