Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 33/2018
uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:
Obec Zašová (dále jen poskytovatel)
Zašová 36, 756 51 Zašová
IČ: 00304476
Zastoupena: Bc. Jiljím Kubrickým, starostou obce
č. ú.: 6842490277/0100
a
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace (dále jen příjemce)
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
IČ: 49562827
Zastoupeny: Mgr. Michaelou Pavlůskovou, ředitelkou organizace
č.ú.: 36739851/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na sociální
služby:
I.
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociální služby „Seniorpark Valašské Meziříčí – Domov se zvláštním režimem, určený pro
osoby trpící Alzheimerovou demencí“ ve výši 7 000,- Kč, slovy sedmtisíckorun (dále jen dotace).

2.

Obec Zašová touto veřejnoprávní smlouvou přistupuje k Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu, které schválila Rada Zlínského kraje dne 27.11.2017, č. usnesení 1012/R29/17,
uzavřeného mezi Zlínským krajem, jako pověřovatelem a Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace,
jako pověřovaným, s tím, že dotace na základě této veřejnoprávní smlouvy tvoří nedílnou součást
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU).

3.

Obec Zašová pověřuje poskytovatele sociální služby realizovat sociální službu „Seniorpark Valašské
Meziříčí – Domov se zvláštním režimem, určený pro osoby trpící Alzheimerovou demencí“.

4.

Poskytovatel sociální služby se podpisem této smlouvy zavazuje realizovat sociální službu „Seniorpark
Valašské Meziříčí – Domov se zvláštním režimem, určený pro osoby trpící Alzheimerovou demencí“.

5.

Sociální služby musí být poskytovány v rozsahu a kvalitě základních činností stanovených zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních
službách), prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů
ode dne podpisu této veřejnoprávní smlouvy oběma smluvními stranami pod variabilním symbolem
304476.
II.

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst.
1, 2 a 5. a dle čl. II odst. 2. a 3. této veřejnoprávní smlouvy.
2. Dotace musí být použita účelně a hospodárně. Příjemce je povinen vést řádně a odděleně evidenci čerpání
dotace v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo z poskytnuté
dotace hrazeno. Příjemce je povinen archivovat účetní a jinou evidenci a dokumentaci související s
poskytováním sociální služby po dobu minimálně 10 let pro potřeby provedení kontroly.

3. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně na úhradu nezbytných nákladů časově a věcně
souvisejících s účetním obdobím roku 2018.
4. Příjemce je povinen umožnit v případě potřeby poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití dotace včetně souvisejícího účetnictví příjemce i dalšího účetnictví souvisejícího
s činností organizace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Originály všech účetních dokladů týkajících se
dotace budou uloženy u příjemce.
5. Dotaci je příjemce povinen vyúčtovat nejpozději do 15. ledna následujícího roku. Přílohou tohoto
vyúčtování jsou kopie prvotních účetních dokladů z účetnictví příjemce.
6. Pokud příjemce nevyčerpá přidělenou dotaci, je povinen zůstatek nevyčerpané částky dotace vrátit na účet
obce 6842490277/0100 do 15. ledna následujícího roku.
7. Pokud příjemce přidělenou dotaci řádně nevyúčtuje, je povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet obce
6842490277/0100 do 15. ledna následujícího roku.
8. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli do 15 dnů závažné skutečnosti, jako jsou zahájení
insolvenčního řízení, změny stanov, bankovního spojení statutárního orgánu (zástupce), jakož i změny,
které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti.
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení právnické osoby
s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace okamžitě před tím,
než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůže
příjemce čerpat dotaci, je den, kdy došlo k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do
likvidace.
10. Při porušení povinností stanovených touto veřejnoprávní smlouvou, se postupuje podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Příjemce bude navíc
vyřazen z dalšího rozhodování o poskytnutí dotací v následujících kalendářních letech až do řádného
vypořádání všech svých povinností.
III.
1.

Případné změny a doplňky této veřejnoprávní smlouvy je možné činit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků.

2.

Spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje v přenesené působnosti podle správního
řádu Krajský úřad Zlínského kraje.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že veřejnoprávní smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle.

4.

Tato veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění
na úřední desce Obce Zašová.

5.

Tato veřejnoprávní smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

6.

Schvalovací doložka dle ust. §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
schváleno Zastupitelstvem obce Zašová č. 23, dne 17.4.2018, usnesení č. 6/23.

V Zašové, dne …………………………
……….………………………………...
Bc. Jiljí Kubrický, starosta obce Zašová

Ve Vsetíně, dne …………………
……….………………………………...
Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace

