
 

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu Obce Hlízov na rok 2017 

 
 
 
Obec Hlízov 

se sídlem:   Hlízov 164, 285 32 Hlízov 

IČO:    00640336   

bankovní spojení:  0443569319/0800 

zastoupená:   MVDr. Antonínem Škarkou, starostou obce 
(dále jen „poskytovatel) 
 

a 
 
Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace  

se sídlem:   Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora 

IČO:     61926973 

bankovní spojení:  13436161/0100   

zastoupená:   Ing. Janou Kuklovou, ředitelkou 
(dále jen „příjemce“) 
 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(vše ve znění pozdějších předpisů) uzavírají smluvní strany tuto 

 
„Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Hlízov na rok 2017“. 

 
 

I. Předmět smlouvy 

 Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran 
při poskytnutí a použití finančního příspěvku z rozpočtu Obce Hlízov na provoz Pečovatelské 
služby Kutná Hora, příspěvkové organizace, s časovou použitelností příspěvku  
na období roku 2017. Příspěvek je určen na zajištění sociálních služeb v regionu správního 
území  obce poskytovatele. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Zastupitelstvem obce 
Hlízov dne 22. května 2017, usnesením č. 7-5/2017. 

 Pečovatelská služba Kutná Hora je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem 
je Město Kutná Hora. Byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb. Sociální služby 
jsou poskytovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách. 

Příjemce je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu 
Středočeského kraje a má registrovány tyto služby: 

 poskytování terénních a ambulantních pečovatelských služeb (pečovatelská služba - 
identifikátor 1584495); 

 provoz Centra denních služeb (Centra denních služeb – identifikátor 1961236). 



 Financování příjemce z veřejných zdrojů je prováděno na základě „Smlouvy 
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016“, 
která byla mezi příjemce a Středočeským krajem uzavřena dne 29.12.2016, a ke které tímto 
Obec Hlízov přistupuje. 
 
 Finanční příspěvek tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby poskytnuté 
příjemci v souladu s „Rozhodnutím Komise ze dne 20.12.2011 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, Úřední věstník EU L7, 11.1.2012). 

 Vypořádání a kontrola použití finančních prostředků poskytnutých v rámci 
vyrovnávací platby je prováděna Krajským úřadem Středočeského kraje – odbor sociálních 
věcí (odd. sociálních služeb a humanitárních činností).  
  

  
II. Výše a účel dotace 

Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční finanční příspěvek na provoz v celkové 
výši 5.000,- Kč (slovy: =Pěttisíckorunčeských=).  

Příspěvek bude poskytovatelem použit výhradně k financování běžných 
neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. 
Z poskytnutého příspěvku lze hradit: 
- provozní náklady (spotřebované nákupy, služby, nákup drobného dlouhodobého 

hmotného majetku, nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku);  
- osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel a dalších osobních nákladů). 
 

 

III. Způsob úhrady a bankovní údaje 

 Příspěvek poukáže poskytovatel bezhotovostně příjemci na jeho bankovní účet 
vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Kutná Hora. 
 
Číslo účtu: 13436161/0100. 
 
Příspěvek je splatný ve dvou splátkách (nebo dle požadavku obce) a to: 
 
1. splátka  ve výši   2.500,- Kč  splatnost do  30.6.2017 
1. splátka  ve výši   2.500,- Kč  splatnost do  30.9.2017 
     

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci příspěvek na období dle článku I., 
ve výši a způsobem uvedeným v článku II. a v článku III. 

2) Pokud nebude poskytnuta ze strany příjemce žádná sociální služba v regionu správního 
území poskytovatele po celý kalendářní měsíc, nevzniká příjemci nárok na příspěvek 
na tento měsíc. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli poměrnou část příspěvku 
za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla ze strany příjemce poskytnuta žádná 
sociální služba (týká se kalendářních měsíců po uzavření smlouvy). 

3) Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kdykoliv v průběhu roku 2017 namátkovou 
kontrolu u klienta - občana obce, který využívá sociální služby příjemce, zaměřenou 
na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.  



4) Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky pouze k účelu a v termínu 
dle předcházejících ustanovení. Příjemce se dále zavazuje použít prostředky 
hospodárně, efektivně a účelně. 

5) Příjemce se zavazuje poskytovat sociální služby v náležité kvalitě a rozsahu daném 
příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

6) Pokud příjemce použije peněžní prostředky v rozporu s účelem nebo na jiný účel, 
než na který mu byly ve smyslu této smlouvy poskytnuty, je povinen takto neoprávněně 
použité prostředky vrátit poskytovateli, a to do 30 dnů poté, co poskytovatel takové 
porušení smluvní povinnosti zjistí. 

7) Pokud příjemce použije poskytnuté peněžní prostředky k úhradě zakázky, která je 
veřejnou zakázkou, zavazuje se postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VII. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze na základě písemného dodatku smlouvy, 
který byl odsouhlasen a podepsán smluvními stranami.  

3) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

4) Příjemce čestně prohlašuje, že má vypořádány veškeré závazky vůči státnímu rozpočtu 
a rozpočtu Města Kutná Hora. 

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy, který je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení smlouvy.  

 
 
Příloha: Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  

číslo  S-16796/SOC/2016 
 
 
  
V Hlízově dne:  24. května 2017               V Kutné Hoře dne:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................................                    ..................................................... 

               MVDr. Antonín Škarka                                                    Ing. Jana Kuklová  
                starosta Obce Hlízov                                ředitelka Pečovatelské služby Kutná Hora 

          

 


