SMLOUVA č. 190/2015
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141
na rok 2016
uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění

Dále uvedení účastníci, a to :
1. MĚSTO DUBÍ,

zastoupené místostarostou PhDr. Jiřím Šillerem
Sídlo : Dubí, Ruská 264/128, PSČ 417 01
IČO : 266 281

( dále jen Město )
a
2. PAMPELIŠKA, o.p.s., zastoupená ředitelkou společnosti Yvonou Brichovou
Sídlo : Ústecká 318, Velké Březno, PSČ 403 23
Místo poskytování : Českobratrská 46, Teplice,
PSČ 415 01
IČO : 272 84 506
( dále jen poskytovatel pečovatelské služby )
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na dobu určitou do 31. 12. 2016.

I.
Poskytovatel pečovatelské služby se zavazuje provádět pečovatelskou službu pro seniory a
zdravotně postižené obyvatele Domu s pečovatelskou službou v pracovních dnech 5 hodin
denně, a to v období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
II.
Rozsah poskytovaných služeb je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Poskytovatel pečovatelské služby je povinen zajišťovat zejména služby
specifikované v příslušné klientské smlouvě.
III.
Město poskytne poskytovateli pečovatelské služby dotaci ve výši 174 000,- Kč/rok (slovy
jednostosedmdesátčtyřitisícekorunčeských) za podmínek uvedených v čl. IV. – V. této
smlouvy. Dotace bude poskytována ve výši 1/12 tj. 14 500,- Kč vždy do 15. dne v měsíci
převodem na bankovní účet č. 200959048/0300.
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IV.
Poskytovatel pečovatelské služby uzavře příslušné klientské smlouvy se všemi obyvateli
Domu s pečovatelskou službou v Dubí, kteří takovou smlouvu budou chtít uzavřít.
V.
Poskytovatel pečovatelské služby bude realizovat volnočasové aktivity pro obyvatele Domu
s pečovatelskou službou. Forma aktivit se bude přizpůsobovat potřebám a zájmům obyvatel.
V nabídce budou aktivity zaměřené na posilování paměti, pohybové aktivity, ruční práce, a to
alespoň 1x týdně. Dále se budou udržovat tradice a s tím spojené aktivity. Nabízena bude také
možnost výjezdů na nákupy a na výlety.
Poskytovatel pečovatelské služby rovněž zajistí práce spojené s provozem domu (hlášení
zjištěných závad, nahlášení požadavků na opravy), včetně úklidu společných prostorů.
Společnými prostory se rozumí obývací pokoj, kuchyň, kancelář, prádelna, sklad, WC,
koupelna a chodba. Náklady na úklidové prostředky spojené s úklidem společných prostorů
Domu s pečovatelskou službou ponese Město. Vynaložené finanční částky za nákup
úklidových prostředků Město uhradí po předložení dokladu o zakoupení těchto prostředků.
VI.
1. Poskytovateli pečovatelské služby vzniká právo na dotaci pouze za situace, bude-li služby
uvedené v čl. IV. a V. této smlouvy provádět po celý rok vždy řádně a včas. Dojde-li ze strany
poskytovatele pečovatelské služby k porušení jeho závazku uvedeného v čl. IV. a V., či budeli na jeho majetek prohlášen v době trvání této smlouvy konkurz, je poskytovatel pečovatelské
služby povinen již poskytnutou dotaci Městu vrátit, a to za podmínek uvedených níže. Strany
se mohou mezi sebou dohodnout, že bude vrácena jen ta část dotace odpovídající porušení
povinnosti poskytovatele pečovatelské služby, či době trvání takovéhoto porušení. V případě,
že dojde k povinnosti poskytovatele pečovatelské služby vrátit poskytnutou dotaci nebo její
část, tuto poukáže bankovním převodem na účet Města č.ú. 27-1060455319/0800, a to do 10
dnů od vzniku takové povinnosti. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně podle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
2. Poskytovatel pečovatelské služby je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení
insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, přeměnu právnické osoby,
změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či
adresy.
VII.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Město může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností poskytovatele pečovatelské služby
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí
zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
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b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán

c)
d)
e)
f)
g)

poskytovatele pečovatelské služby odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s činností poskytovatele pečovatelské služby, nebo pro trestný čin
hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,
je v likvidaci,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzván Městem.

4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace,
se poskytovatel pečovatelské služby zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit
bezhotovostním převodem na účet Města bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10
dnů od doručení výpovědi.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.
6. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení
zmařil.
7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
8. Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět
nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem
jejího doručení Městu. V takovém případě je poskytovatel pečovatelské služby povinen
vrátit poskytnutou částku dotace Městu do 10 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
9. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být
učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
10. Pokud poskytovatel pečovatelské služby ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí
v souladu s tímto článkem Městu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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VIII.
Město je oprávněno kontrolovat výkon služeb poskytovaných podle této smlouvy a vyžadovat
od poskytovatele pečovatelské služby předložení dokladů prokazujících účelnost čerpání
vyplacené dotace, a to do 16. listopadu 2016. Poskytovatel pečovatelské služby doložil Městu
oprávnění k poskytování sociálních služeb a to předložením Rozhodnutí o registraci u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j. 2800/SZ/2007 a Výpisem z rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem č. 17668/2007.

1.
2.
3.
4.
5.

IX.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.
Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží Pampeliška, o.p.s.,
2 vyhotovení obdrží Město Dubí.
Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
podepsány oběma smluvními stranami.
Poskytnutí dotace dle této smlouvy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem Města Dubí
č. usn. 218/8/2015 ze dne 16. 12. 2015
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že vyjadřuje jejich
skutečnou vůli a na důkaz toho ji podepisují.

V Dubí dne ______________

_________________________
PhDr. Jiří Šiller
místostarosta

________________________
Yvona Brichová
ředitelka společnosti
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