
Město Rychnov nad Kněžnou 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou 

IČO 275336, č.účtu 27-1240286399/0800 

dále také „poskytovatel“ 

 
 

Mateřská škola Láň, Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1387 
zastoupená ředitelkou školy paní Bc. Renatou Horkou 

IČO 70188513, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

dále také „příjemce“ 

 

uzavírají 

 

SMLOUVU 
O POSKYTNUTÍ  FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU  NA  PROVOZ  

 PRO ROK 2020 

 

I. 

Předmět plnění 
 

1.1. Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen ustanovením § 33 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s tímto 

ustanovením zřizovací listinou, přičemž další povinnosti příjemce příspěvku jsou dány 

Smlouvou o výpůjčce nemovitostí, které příjemce užívá pro stanovené účely. 

Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen ustanovením § 119 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dále, v souladu s tímto 

ustanovením zřizovací listinou. 

 

1.2. Poskytovatel město Rychnov nad Kněžnou se na základě a za podmínek sjednaných 

touto smlouvou zavazuje poskytovat příjemci finanční příspěvek na činnost uvedenou 

v bodě 1.1. 

 

II. 

Výše příspěvku a platební podmínky 
 

2.1. Poskytovatel město Rychnov nad Kněžnou poskytne výše uvedenému příjemci na 

základě usnesení zastupitelstva města č. 76/2019 ze dne 9.12.2019 finanční příspěvek 

na provoz ve výši 

 

850.000,- Kč  

(slovy: Osm set padesát tisíc korun českých) 

 

a dále 
 

finanční příspěvek určený na navýšení platů včetně odvodů pro nepedagogické 

pracovníky 
 

480.960,- Kč  

(slovy: Čtyři sta osmdesát tisíc devět set šedesát korun českých). 



Finanční příspěvek bude zasílán jednou měsíčně v alikvotní části na účet Mateřské 

školy (viz výše), výjimečně v jiné četnosti a jiném objemu než alikvotním, 

v návaznosti na aktuální požadavky příjemce, pokud se na tom obě strany dohodnou 

a příjemce předloží poskytovateli písemnou žádost.  

 

III. 

Práva a povinnost smluvních stran 
 

3.1. Příjemce se zavazuje zajišťovat činnost podle článku 1.1. této smlouvy řádně a včas. 

3.2. Příjemce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména předpisy 

požární, hygienické a jiné související předpisy, které se vztahují k zajišťování 

předmětu této smlouvy. 

3.3. Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím pověřených pracovníků provádět kontroly 

plnění této smlouvy. 

 

IV. 

Doba platnosti smlouvy 
 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

V. 

Pojištění a odpovědnost za škody 
 

5.1. Příjemce prohlašuje, že je pojištěn pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

podnikatelskou činností třetím osobám v běžném rozsahu. 

5.2. Příjemce je povinen dbát, aby při zajišťování předmětu této smlouvy nevznikaly 

poskytovateli škody. 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 
 

6.1. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku a ostatních souvisejících obecně závazných právních předpisů. 

6.2. Všechna předchozí ujednání, pokud jsou v rozporu s touto smlouvou, pozbývají 

platnosti. 

6.3. Tato smlouva bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění 

uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.   

6.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží poskytovatel - 

město Rychnov nad Kněžnou, a jedno příjemce - Mateřská škola Láň.  

 

 

V Rychnově n. Kn., dne 11.12.2019  V Rychnově n. Kn., dne 11.12.2019 

 

 

 

 

..……………………………                                      ……………………………... 

         Ing. Jan Skořepa                        Bc. Renata Horká 

            starosta města                              ředitelka školy 


