Smlouva
o poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků Svazku obcí Milevska na zajištění
dostupnosti sociální služby – odborné sociální poradenství v roce 2016
kterou podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

Svazek obcí Milevska
se sídlem Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko
IČO: 65986580
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 641033339/800
zastoupený předsedkyní Markétou Honzíkovou
(dále jen „poskytovatel“)

Sociální služby Města Milevska
se sídlem 5. května 1510, 399 01 Milevsko
IČO: 75000750
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek, číslo účtu 643242329/0800
zastoupené ředitelkou Mgr. Marií Jarošovou
(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy a účel veřejné finanční podpory
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout veřejnou finanční podporu
(dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto podporu použít pouze ke
sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
2. Poskytovatel přistupuje k Pověření vydanému provozovateli sociálních služeb,
příspěvkové organizaci Sociální služby Města Milevska, Jihočeským krajem dne 14. 3.
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2016 pod č. OSVZ/127/2016, které vymezuje sociální služby zařazené do Sítě
sociálních služeb Jihočeského kraje. Na základě usnesení č. 3/16 z valné hromady
Svazku obcí Milevska konané 31. 3. 2016 podpoří pro rok 2016 Svazek obcí Milevska
registrovanou sociální službu – odborné sociální poradenství, určené pro občany obce
s rozšířenou působností Milevsko, finanční podporou.
3. Odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu s § 37, zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, na základě platné registrace vydané
Krajským úřadem Jihočeského kraje, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
28. 4. 2016, identifikátor služby 3348354.
4. Příjemce je povinen použít veřejnou finanční podporu pouze k účelu specifikovanému
v čl. I. odst. 2. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a
musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí ze dne 15. 3. 2016.

II.
Výše čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory
1. Veřejná finanční podpora bude poskytnuta dle čl. I. odst. 2 této smlouvy ve výši
50. 000,- Kč a bude poukázána jednorázově na účet příspěvkové organizace Sociální
služby Města Milevska, jako účelově určené finanční prostředky k podpoře zajištění
dostupnosti sociální služby.
2. Částka bude převedena na účet organizace Sociální služby Města Milevska číslo účtu
643242329/0800, vedený u České spořitelny, pobočka Písek do 14 kalendářních dnů
od podpisu smlouvy.
3. Příjemce je povinen předložit vyúčtování poskytnutých účelově určených finančních
prostředků dle této smlouvy k 31. 12. 2016 nejpozději však do 31. 1. 2017.
Vyúčtováním se rozumí finanční vypořádání, tj. přehled o jejím použití. Nedílnou
součástí vyúčtování je i předložení kopií písemností, majících náležitosti účetních
dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté veřejné finanční podpory uhrazena, včetně kopií výpisů z účtu
příjemce, prokazujících použití veřejné finanční podpory.
4. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Poskytnutá finanční podpora tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby pro
rok 2016 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).
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III.
Časové užití veřejné finanční podpory
Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou
jsou k použití do 15. 12. 2016.
IV.
Kontrola
1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět
u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností dokládajících dodržování
ustanovení této smlouvy.
2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při
provádění kontroly podle čl. IV. odst. 1.

V.
Sankce
1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení
rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
2. V případě zjištění porušení čerpání účelově určených finančních prostředků dle čl. I.
odst. 2 může poskytovatel podpory od této smlouvy odstoupit. Odstoupení bude ve
formě písemného oznámení doporučeným dopisem a bude účinné okamžikem
doručení. Odstoupením tato smlouva zaniká od počátku a příjemce je povinen vrátit
poskytovateli podpory finanční podporu ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit
penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše
tohoto odvodu.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno valnou
hromadou Svazku obcí Milevska, usnesením č. 3/16 ze dne 31. 3. 2016.
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3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi,
které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možno výhradně formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou změny a doplňky neplatné.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a podle jejich svobodné vůle. Na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu obou smluvních stran.

V Milevsku dne ………………………

V Milevsku dne …………………………

……………………………………

…………………………………...

razítko a podpis poskytovatele

razítko a podpis příjemce

Markéta Honzíková

Mgr. Marie Jarošová
ředitelka

předsedkyně
Svazek obcí Milevska

Sociální služby Města Milevska
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