
Veřejnoprávní smlouva 

číslo 3/2019/VP

o POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU POSKYTOVATELŮM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ROZPOČTU MĚSTA CHOTĚBOŘ 

NA OBDOBÍ OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Město Chotěboř 
adresa:
IČO:
zastoupené: 
bankovní spojení:

Cl. 1
Smluvní strany

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
002 67 538
Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
Komerční banka, číslo účtu

poskytovatel sociální služby: 
adresa:
IČO:
právní forma: 
zastoupený: 
bankovní spojení:

FOKUS Vysočina, z.ú.
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
15060306
ústav
Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou

ČI. 2
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je poskytnuti příspěvku na vyrovnávací platbu (dále jen 
„příspěvku**) na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních 
služeb.

2. Poskytnutí příspěvku je v souladu s platnými Zásadami města Chotěboř 
pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu z rozpočtu města Chotěboř 
na rok 2019 ze dne 20.06.2018.

3. Příspěvek je poskytnut na tyto sociální služby:
• Denní stacionář (VS 002)
• Osobní asistence (VS 010)

4. Účelu dle smlouvy bude dosaženo do konce roku 2019.
5. Město Chotěboř při poskytnutí příspěvku přistupuje k pověření k poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu vydané krajem, a tím podřizuje své 
dotace režimu vyrovnávací platby s odkazem na Rozhodnutí Komise



ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungováni 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).

ČI.3
Výše příspěvku

1. Město Chotěboř poskytuje příspěvek na sociální služby:
• Denní stacionář (VS 002)
• Osobni asistence (VS 010)
dle doložené skutečnosti za jednotlivá čtvrtletí, nejdříve však za 1. čtvrtletí 
roku 2019, přesná výše příspěvku bude vypočtena dle schválených Zásad 
města Chotěboř pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu z rozpočtu 
města Chotěboř a matematicky zaokrouhlena na celé koruny.

2. Výše příspěvku na každé kalendářní čtvrtletí je závislá na výpočtu dle zaslaných 
podkladů příjemcem příspěvku uvedených ve Čl. 6 odst. 2 této Smlouvy 
k poslednímu dni požadovaného kalendářního čtvrtletí.

Cl. 4
Způsob poskytnutí příspěvku

1. Přidělený příspěvek je Jeho příjemci na jeho běžný účet vyplácen nejvýše 
ve čtyřech splátkách, při dodržení povinností uvedených ve Čl. 6 odst. 2.

2. Žádost o platbu se předkládá po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
3. Každá splátka je vyplacena do 15 kalendářních dnů po přijetí žádosti o platbu.

Č1.5
Oprávněné/neoprávněné výdaje

1. Způsobilými výdaji jsou oprávněné náklady vzniklé při poskytování základních 
činností sociální služby vyjma neoprávněných výdajů uvedených v bodě 2.

2. Nezpůsobilými výdaji jsou:
a) dotace, dary,
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí 

s provozováním služby,
c) penále, pokuty,
d) náhrady škod, manka,
e) náklady (výdaje) na pohoštění,
f) náklady (výdaje) na právní spory,



g) na Členské příspěvky v mezinárodních institucích,
h) náklady na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
i) náklady na nespecifické výdaje (které nejde účetně doložit),
j) náklady na audity obcí,
k) náklady na investice,
l) náklady na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními 

pojišťovnami,
m) náklady na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná 

o zajištění stravy pro obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, 
domovů se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem nebo 
odlehčovací služby

n) náklady na daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 
u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané služby 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výší nebo krácený 
nebo v poměrné výši).

ČI. 6
Základní povinnosti Příjemce

1. Řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami města Chotěboř 
pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu z rozpočtu města Chotěboř.

2. Žádost o platbu dle přílohy č. 1 (v případě ambulantních a terénních sociálních 
služeb) či dle přílohy č. 2 (v případě pobytových sociálních služeb) této Smlouvy 
zaslat v tištěné podobě na adresu podatelny města; Městský úřad Chotěboř, 
Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotěboř nebo elektronicky na e-rpodatelnu Města 
Chotěboř či do datové schránky Města Chotěboř. Zá přijeti žádostí je považováno 
podací razítko podatelny města s datem doručení.

3. Řádně vyplněnou žádost o platbu zaslat po ukončení kalendářního čtvrtletí, 

nejpozději však k 20. lednu následujícího kalendářního roku.
4. Vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o účetnictví), a.zajistit řádné a oddělené sledování poskytnutého příspěvku. Pokud 
příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k poskytnutému 
příspěvku splňovaly náležitosti účetního dokladu ve srnyslu ust. § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k poskytnutému příspěvku).

5. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních



dokladů prokazujících použití příspěvku uvedením „spolufinancováno z rozpočtu 
města Chotěbor. Originály účetních dokladů musí být označovány průběžně, 
nejdéle však do konce měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí, 
v případě čerpání mzdových nákladů, musí být označeno, kterých pracovníků se 
náklad týká ajaká část byla zahrnuta do částky použití příspěvku (např. uvedením 
na dokladu, přílohou dokladu nebo jiným prokazatelným způsobem).

6. Doručit městu Chotéboř konečné vyúčtováni příspěvku dle přílohy č. 3 této 
Smlouvy v termínu do 31. ledna následujícího kalendářního roku a případně 
nevyužité poskytnuté prostředky do tohoto termínu vrátit na bankovní účet města 
Chotěboř č.

7. Umožnit kontrolu v souladu s ČI. 7 této Smlouvy.
8. Příjemce příspěvku je povinen v případě své přeměny zajistit převod všech 

povinností dle této smlouvy na nástupnickou společnost a v případě svého zrušeni 
s likvidací je povinen zajistit splnění všech povinností dle této Smlouvy před svým 
zánikem.

ČI. 7 
Kontrola

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, je město Chotěboř oprávněno kontrolovat příjemce veřejných 
financí, zejména efektivní využití poskytnutého příspěvku na vyrovnávací 
platbu.

2. V rámci veřejnosprávní kontroly na místě budou ověřovány skutečností uváděné 
v žádostech o platbu, konečném vyúčtování a čerpání finančních příspěvků 
na vyrovnávací platbu z rozpočtu města Chotěboř na sociální služby. Může se 
jednat zejména o zajištění těchto originálních dokladů:

a) hlavní účetní kniha (peněžní deník),
b) účtový rozvrh,
c) prvotní účetní doklady zahrnuté do vyúčtování dotace,
d) obraty výsledkových účtů,
e) výkaz zisků a ztrát,
f) čtvrtletně odevzdávané výkazy Krajskému úřadu kraje Vysočina (personální, 

celkové počty uživatelů),
g) smlouvy o poskytování sociální služby uživatelů s trvalým bydlištěm 

ve městě Chotěboří čí jejích místních částech.



ČI. 8
Závěrečná ujednáni

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinností dnem uveřejněni v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomi, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu 
k veřejnoprávní korporací a veřejným prostředkům a vztahuje se na ní zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečností 
a údaje uvedené ve Smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této 
Smlouvy dávají souhlas s jejím zveřejněním včetně příslušných metadat smlouvy 
v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní město 
Chotěboř.

4. Jakékoli změny této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupné 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

5. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6. Tato Smlouva je sepsánavedvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro město 
Chotěboř a druhé pro příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení Smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.

8. O poskytnutí příspěvku dle této Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Chotěboř 
dne 27.03.2019 usnesením č. 92/4/ZM/2019.

dne V Chotéboři dne 01.04.2019

FOKUS Vysočina, z.ú. ^
: Kv::ra 3b5, 580 QI Ha\-Sčfciiv R";-*. 
itO: 1505O3CÓ. OIČ; UIMKJSCř 

lai. 559 4?' 34S. www.tQkusvyiociira.a

.........................................
Ing. Tomáš Skaryd, starosta města



příloha Č. 1

ambulantní a terénní sociální služby

žádost o platbu na........ čtvrtletí roku 2019

Název poskytovatele sociální služby:

Druh poskytované sociální služby:

Číslo bankovního účtu. kód banky:

Jméno, příjmení kontaktní osoby (pokud 
je uvedena v žádosti o příspěvek na 
vyrovnávací platbu, jinak statutární 
zástupce):
Počet klientů ve službě (v posledním 
měsíci požadovaného čtvrtletí):
Počet klientů ve službě s trvalým 
bydlištěm v Chotěbon a místních částech 
Chotěboře (v posledním měsíci 
Dožadovaného čtvrtletí):
Počet přepočtených úvazků ve službě 
(v posledním měsíci požadovaného 
čtvrtletí):

Datum:

Razítko organizace, podpis kontaktní osoby:



příloha č. 2

POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Žádost o platbu na........ čtvrtletí roku 2019

Název poskytovatele sociální služby:

Druh poskytované sociální služby:

Číslo bankovního účtu, kód banky:

Jméno, příjmení kontaktní osoby (pokud 
je uvedena v žádostí o příspěvek na 
vyrovnávací platbu, jinak statutární 
zástupce):

'

Počet klientů ve službě s trvalým 
bydlištěm v Chótěboři a místních částech 
Chotěboře (k poslednímu dni 
požadovaného čtvrtletí):
Celkový počet obsazenosti lůžek občany 
města Chotěboře (v požadovaném 
čtvrtletí); ■

Datum:

Razítko organizace, podpis kontaktní osoby:



Konečné vyúčtování za kalendářní rok 2019
příloha č. 3

1.
Název poskytovatele sociální služby 
včetně ICA:

2. Druh poskytované sociální služby:

3. Jméno a příjmení kontaktní osoby:

4. Přijatá zálohová platba za 1 .Q:

5. Přijatá zálohová platba za 2.Q:

6. Přijatá zálohová platba za 3.Q:

7. Přijatá zálohová platba za 4.Q:

8. Přiíatá zálohová olatba celkem:

9. Skutečně doložené vvdaie za období:

10.
Rozdíl ohíatvch záloh a skutečných 
výdaiů:

V případě přeplatku za jednotlivá kalendářní čtvrtletí je třeba hodnotu kladného čísla 
z řádku č. 10 vrátit na bankovní účet uvedený ve čl. 6 odst. 6) této Smlouvy.

Vyhotovil a za správnost odpovídá:
Datum:
Razítko organizace, podpis kontaktní osoby:

Vyplní poskytovatei příspěvku na vyrovnávací platbu 
Finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb.

Následnou veřejnosprávni finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace 
byla^nebyla* využita vsouiadu se Zásadami města Chotěboř pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města 
Chotěboř.
Dne:...............................
Příkazce rozpočtu: Správce rozpočtu:
‘Nehodící se škrtněte


