
Stránka 1 z 3

Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na
rok 2020 č. 41215054 = VS

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou města
Dále jen příjemce" na straně jedné
a

Obec / město Studenec
Sídlo: Studenec 364, 512 33
IČO: 00276 162
Zastoupený: Mgr. Jiřím Ulvrem, starostou obce
dále jen „obec" na straně druhé

wlÉSTSKÝ ÚŘAD
JILEMNICE-1-

KOC. ItSiU.

Poč. příloh.

DOŠIO: - 7 -02- 2020

c.j.: PDWSÍM^MĚ...
SDÍS. 2n.: MUJI.

společně jako „smluvní strany",
uzavírají

v souladu s ustanoveními § 35 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice

Preambule
Příjemce je zřizovatelem organizační složky Pečovatelská služba, která zajišťuje

pečovatelskou službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce bude zajišťovat pečovatelskou službu v obcích ve správním obvodu pověřeného
obecního úřadu Jilemnice tak, aby občané obce setrvali co nejdéle v domácím prostředí.

Spolufinancování je koncipováno jako příspěvek na zajištění a udržitelnost služby.
Služba je finančně podporována Libereckým krajem.

CLI
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytování finančního příspěvku příjemci na neinvestiční náklady
spojené s poskytováním pečovatelské služby na území přispívající obce za účelem
financování základních činností pečovatelské služby a tvoří součást vyrovnávací platby
stanovené v Pověření Libereckého kraje k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

2. Pečovatelská služba bude poskytována pouze osobám, které nejsou schopné si vlastními

silami či pomocí rodinných příslušníků zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost, na

základě řádně uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

3. Poskytnutí finančního příspěvku 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 zněm.
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CLU
Výšefinančníhopříspěvku

1. Obec přispěje příjemci zálohovou platbou ve výši 45,38 Kč na obyvatele. K výpočtu bude
použit počet obyvatel k 1. 1. 2019. Hodnota příspěvku vychází z vypočtené nákladovosti
pečovatelské služby na rok 2020 bez pohonných hmot a stanovené míry spolufinancování dle
Kritérií hodnocení sociálních služeb, která stanovil Liberecký kraj pro rok 2020, vše
přepočtené na 1 obyvatele z celkového počtu přispívajících obcí.

2. Obec se zavazuje zaplatit příjemci svůj příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby dle
ČI. I této smlouvy v celkové výši 87 273,- Kč, slovy osmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát
tři korun českých.

3. Příjemce 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 příjemce číslo jako variabilní symbol
uvede obec číslo této smlouvy. Závazek obce zaplatit příspěvek dle této smlouvy je splněn
připsáním výše uvedené částky na účet příjemce nejpozději do 31. 3. 2020.

5. Nevyčerpaná část příspěvku zůstane na účtu příjemce, účetně bude převedena do roku 2021 a
bude použita na financování pečovatelské služby dle či. I. Při výpočtu výše příspěvku obcí na
rok 2021 bude jeho celková výše snížena o takto převedenou hodnotu z roku 2020. Toto platí
pouze v případě, že bude uzavřena smlouva o spolufinancování pečovatelské služby na rok
2021. V opačném případě se nevyčerpaná část příspěvku vrátí zpět na účet obce.

6. Obci bude účtována skutečně spotřebovaná služba za konkrétního občana, tj. jedna složka
účtování. Druhou složkou účtování bude solidární platba do výše vypočítané nákladovosti,
která se rozpočítá mezi zainteresované obce.

7. Pohonné hmoty budou účtovány na základě vystavené faktury příjemcem dle skutečně ujetých
km za klientem a zpět (v případě, že bude během jedné jízdy pečováno o více klientů, cesta
zpět bude rozpočítána). Vyúčtování bude probíhat jednou za půl roku. Náhrada za pohonné
hmoty za 1 km jízdy bude účtována výši 2,- Kč dle vyhlášky č. 333/2018 Sb.

ČI. III
Všeobecné podmínky užití finančního příspěvku

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu
s účelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými
předpisy.

2. Příjemce se dále zavazuje, že nejpozději do 1. 3. 2021 předloží přispívající obci řádné
vyúčtování poskytnutého příspěvku, dokládající naplnění účelu příspěvku a písemnou zprávu
o poskytování pečovatelské služby za období, na které byl finanční příspěvek poskytnut.

- Údaje o rozsahu poskytnutých úkonů a počtu klientů, kteří využili službu v daném roce
- Celkové zhodnocení poskytování pečovatelské služby
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CLIV
Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na období kalendářního roku 2020, tj. na dobu určitou.

2. Pokud obec nepřevede příspěvek dle či. II této smlouvy na účet příjemce, bude vyřazena ze
systému společného financování pečovatelské služby Jilemnice a zajistí si péči jiným
způsobem na vlastní náklady.

3. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemných, číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato 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 smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně
určitá a srozumitelná, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČI. V
Schvalovací doložka

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Studenec dne 16. 12. 2019 usnesením číslo 46/19/1.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Jilemnice dne 11. 12. 2019 usnesením číslo 85/19.

V (obec) dne


