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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran  
 

Čl. 1 

Smluvní strany 

 
Obec Psáry,  
se sídlem Psáry, Pražská 137, PSČ 252 44 
IČO: 002 41 580, 
zastoupená starostou, panem Milanem Váchou 
(dále jen „Obec“) 

 
a 
 
Středočeský kraj 
Se sídlem Praha 5, Zborovská 11, 152 01 
IČO: 70891095 
 
Zastoupený 
 
Domovem Laguna Psáry 
se sídlem Psáry, Jílovská 138, PSČ 252 44 
IČ: 446 85 165 
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu: 382470349/0800 
zastoupený ředitelem domova Mgr. Jakubem  A d á m k e m 
(jako poskytovatel sociálních služeb, dále jen „Poskytovatel“)  
 

Čl. 2 

Předmět a účel smlouvy 

Obec má zájem na rozvoji sociálních služeb poskytovaných občanům obce Psáry. Z tohoto 
důvodu se bude podílet na financování Pečovatelské služby formou účelové dotace 
Poskytovateli sociálních služeb, který bude zabezpečovat pečovatelskou službu v daném 
regionu ve smyslu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a 
bude za tímto účelem sociální službu registrovat. 

 

Čl. 3 

Podmínky poskytnutí příspěvku  
a závazky poskytovatele sociálních služeb 

 
1) Obec poskytuje Poskytovateli dotaci za následujících podmínek: 

a) Poskytovatel sociálních služeb bude pečovatelskou službu, případně další 
sociální služby, poskytovat občanům obce Psáry v požadované kvalitě a v 
rozsahu v souladu se specifikací prováděných úkonů sociálních služeb 
uvedených v zákoně o sociálních službách; 

b) pečovatelská služba bude zajišťována v rozsahu, který uspokojí veškerou potřebu 
Obce v roce 2013 na poskytování pečovatelských služeb;. 
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c) dotace je poskytována pouze k financování výdajů, které souvisí s poskytováním 
pečovatelské služby, případně dalších sociálních služeb, a je určena výhradně 
k podpoře činnosti poskytovatele sociálních služeb v Psárech, nesmí sloužit 
vytváření zisku. 

 
2) Poskytovatel sociálních služeb se zavazuje: 

a) čerpat dotaci pouze na poskytování pečovatelské služby; 
b) umožnit zástupcům Obce průběžně sledovat úroveň poskytování pečovatelské 

služby, popř. dalších sociálních služeb; 
c) vést statistiku o provedených úkonech a tyto výkazy předkládat Obci kdykoliv na 

vyžádání; 
d) předložit Obci do 31. 1. 2014 statistiku provedených úkonů; 
e) spolupracovat s obcí v oblasti komunitního plánování; 
f) realizovat pečovatelskou službu dle platných obecně závazných právních 

předpisů;  
g) vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a s dalšími obecně závaznými 

právními předpisy;  
h) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt; 
i) předložit Obci vyúčtování dotace do 31. 1. 2014. 

Čl. 4 

Forma a výše dotace  

1) Obec Psáry poskytne Poskytovateli dotaci na rok 2013 ve výši 188.418,- Kč (slovy: 
jednostoosmdesátosmtisícčtyřistaosmnáctkorunčeských).  

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“) ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 
zákona. 

Čl. 5 

Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytovateli poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne schválení této smlouvy zastupitelstvem Obce.  

Čl. 6 

Doručování 

Veškerá oznámení a sdělení učiněná dle této smlouvy budou mít písemnou formu a budou 
zasílány druhé smluvní straně poštou doporučeně nebo předávány osobně oproti podpisu.  

Čl. 7 

Publicita 

Poskytovatel je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o poskytovaných 
sociálních službách uvést fakt, že provoz sociálních služeb je dotován i z prostředků Obce 
Psáry. Obec Psáry o poskytnutí dotace a provozu sociální služby bude informovat ve svém 
zpravodaji. 
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Čl. 8 

Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, s možností 
jejího prodloužení formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními 
stranami. Doba trvání této smlouvy je sjednána výše uvedeným způsobem 
v návaznosti na přechod od jiného poskytovatele sociálních služeb a s tím související 
činnosti Poskytovatele. 

2) Smluvní strany se zavazují stanovit výši dotace obce Psáry na úhradu sociálních 
služeb pro rok 2014 dle skutečného vývoje výdajů na tyto služby a dle rozpočtových 
prostředků, a to do 15. 11. 2013. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

4) Před uplynutím trvání smlouvy může být tato smlouva ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) písemným odstoupením Obce od smlouvy v případě neplnění podmínek 

poskytnutí dotace dle čl. 3 této smlouvy ze strany Poskytovatele. Na neplnění 
nebo porušování čl. 3 této smlouvy musí Obec Poskytovatele písemně upozornit 
a poskytnout mu dodatečnou, nejméně 14ti denní lhůtu k nápravě; 

c) písemným odstoupením Poskytovatele v případě neplnění sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Na naplnění podmínek musí Poskytovatel Obec předem 
písemně upozornit a poskytnout jí dodatečnou, nejméně 14 ti denní lhůtu k 
nápravě.  

 
5) Kontaktní osobou Obce Psáry oprávněnou a povinnou poskytovat Poskytovateli 

veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je místostarostka obce. 
 
6) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Středočeský 

kraj, jedno pro Obec a jedno pro Poskytovatele.  
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Obce Psáry dne ….. 

usnesením č. …..………….... 
 

10) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 

Příloha č. 1 – zřizovací listina Poskytovatele 
Příloha č. 2 – registrace pečovatelské služby 

 
 
V Psárech dne ........................    V Psárech dne ............................  
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jakub Adámek Milan Vácha 
 Ředitel starosta  
 


