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Veřejnoprávní sml ouva o příspěvku na spolufinancování sociál ních služeb ORP
Jilemnice na rok 2022
číslo smlouvy GPORP 16/2022
Město Jilemnice
Sídlo:
IČO:
Zastoupené:

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
00275808
Bc. Davidem Hlaváčem, starostou města

MUJIP809VBXQ
MĚSTSKÝ URAĎ
, JILEMNICE

Dosio:

Obec Studenec
Sídlo:
Studenec 364, PSČ 512 33
IČO:
00276162
Zastoupená:
Mgr. Tomášem Chrtkem, starostou obce
(dále jen „obec"),

3

1C 'ISU

)i píiich

1 1 - 0 1 - 2022

C,,P0MUJI.^A^..
Spis.zn.: MUJI . .

společně jako „smluvní strany",
uzavřely
v souladu s ustanovením §84 písm. r) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
a na základě Memoranda o dlouhodobé spol upráci při zajištění spolufinancování sociál ních služeb na
území ORP Jilemnice ze dne 13. 11. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
veřejnoprávní sml ouvu o příspěvku na spolufinancování sociál ních služeb ORP Jilemnice
ČI. 1
Účel příspěvku
1. Smluvní strany uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu za účelem zajištění spolufinancování
registrovaných sociálních služeb, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice
a poskytují své služby občanům ORP. Poskytnutá dotace je určena na financování základních činností
sociální služby a tvoří součást vyrovnávací platby stanovené v Pověření kraje / MPSV k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu.
2.

Poskytovatelé služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice předloží městu
Jilemnice žádost o poskytnutí dotace na předdefinovaném formuláři. Zhodnocení žádostí bude
provedeno hodnotící komisí, která bude složena ze zástupců starostů zapojených obcí, odboru
sociálních věcí a odboru finančního. Hodnotící komise předloží návrh rozdělení dotací Radě /
Zastupitelstvu města Jilemnice.

3.

Město Jilemnice bude dotace na sociální služby přidělovat na základě rozhodnutí Rady / Zastupitelstva
města Jilemnice. Návazně uzavře s poskytovatelem služby veřejnoprávní smlouvu.

4.

Poskytnutí takto vyplácených dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
ČI. II
Příspěvek obce
Obec přispěje městu Jilemnice částkou 40,6 Kč na obyvatele. K výpočtu byl použit počet obyvatel
k 1. 1. 2021. Příspěvek byl vypočten na základě kvalifikovaného odhadu nákladovosti služeb po
odečtení zbylých prostředků z roku 2021 a přepočten na obyvatele zapojených obcí.
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2. Obec se zavazuje zaplatit městu Jilemnice svůj příspěvek na spolufinancování sociálních služeb dle
ČI. I této smlouvy v celkové výši 77.059 Kč, slovy sedmdesát sedm tisíc padesát devět korun českých.
3. Město Jilemnice přijímá příspěvek obce ve výši uvedené v předchozím odstavci. Zároveň se zavazuje
využít ho výhradně k účelu dle Či. I této smlouvy.
4. Příspěvek převede obec na účet města Jilemnice číslo 1263091359/0800, jako variabilní symbol uvede
obec 20225054. Závazek obce zaplatit příspěvek dle této smlouvy je splněn připsáním výše uvedené
Částky na účet města Jilemnice nejpozději v den 31.3. 2022.
5. Nevyčerpaná část příspěvku zůstane na účtu města Jilemnice, účetně bude převedena do roku 2023 a
bude použita na financování sociálních služeb dle Či. I. Při výpočtu výše příspěvku obcí na rok 2023
bude jeho celková výše snížena o převedenou hodnotu z roku 2022. Propočet bude proveden za celé
ORP, nikoliv na jednotlivé obce.
6. Město Jilemnice se zavazuje zpracovat lx ročně vyúčtování svěřených prostředků, které bude
obsahovat tyto informace: výše příspěvku obcí ORP Jilemnice, požadavky na dotaci, výše
vyplacených dotací, případně vyměřené vratký. Součástí vyúčtování bude také přehled počtu klientů
konkrétní obce v konkrétní službě. Kompletní vyúčtování bude předloženo do 31. 3. 2023.

Cl. III
Závěrečné ustanovení
1. T ato smlouvaje uzavírána na období kalendářního roku 2022, tj. na dobu určitou.
2. Pokud obec nepřevede příspěvek dle či. II této smlouvy na účet města Jilemnice, bude vyřazena ze
systému společného financování sociálních služeb ORP Jilemnice. Spolufinancování v takovém
případě zajistí obec na vlastní náklady a ve vlastní režii.
3. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
4. T ato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé ze smluvních stran a je vyhotovena ve
dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouvaje
výrazem jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitá a srozumitelná, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Cl. IV
Schvalovací dol ožka
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Studenec dne 13. 12.2021 usnesením číslo 67/21.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Jilemnice dne 15. 12.2021 usnesením číslo 96/21.
V Jilemnici dne

Ve Studenci dne ... '-^
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