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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: XXXXXXX 
ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  
 
a 
 
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČ: 46768041 
se sídlem:  Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: XXXXXXXX 
ze strany druhé jako příjemce, 
 
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 
 
 

 
SMLOUVA č. SOC 29/2016/21 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období  1.1.2016 – 31.12.2016 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1.  Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. 49/3/2016 ze dne 21.4.2016, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 
2016 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Centrum denních služeb“, identifikátor sociální 
služby 7041080, ve výši 270.000,- Kč (slovy: dvěstě sedmdesát tisíc korun českých). 

 
 2.  Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  
 
 

Článek II. 
Účel využití dotace 

 
  Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby centra denních služeb ve smyslu § 34 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. 

 
Místem plnění a poskytování služby dle této smlouvy je město Litoměřice.  
 
 
Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby „Centra denních služeb“ a lze ji použít 
pouze na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací této služby – 194.400,- Kč je určeno na mzdové 
náklady, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí 
pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo 
poskytují sociální služby), 75.600,- Kč je určeno na provozní náklady, přičemž v rámci provozních 
nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, vodné, stočné, platby 
za svoz odpadu a nájemné. Všechny provozní náklady musí být použity v místě poskytování služby. 
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Změně v čerpání nákladů hrazených z dotace může poskytovatel vyhovět pouze po odůvodnění žádosti 
příjemce dotace dodatkem Smlouvy. 
 
Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 92 k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 13.1.2016 s tím, že finanční podpora na základě 
této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu 
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 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). 

 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

 
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

 
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro který byla dotace poskytnuta a to do 

31.12.2016. 
 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem  
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  
č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zajistit poskytování sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených toto smlouvou s odbornou 

péčí, řádně a včas. Příjemce je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob s 
náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce má povinnost být způsobilým a 
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy. 

  
4. Informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany jiných 

subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 
těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 
5. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s poskytovanými sociálními službami. 
 

6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 
právo provést kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje výše uvedenou kontrolu umožnit 
a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 
7. Ke dni podpisu této smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 
skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách jako jsou vlastnická práva, změna statutárního 

zástupce příjemce apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost, změna nastala. 
 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací služby, že aktivita 
nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o 
činnostech podporovaných Městem. V případě použití znaku Města Litoměřice je příjemce povinen 
předem požádat Městský úřad Litoměřice, správní odbor o souhlas k použití tohoto znaku dle vyhlášky 
č. 1/2002 o znaku a praporu města Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o akcích, 
dnech otevřených dveřích a dalších aktivitách konaných v rámci výše uvedené služby na stránkách 
ISKP (informační systém komunitního plánování – komplan.litomerice.cz). Příjemce se zavazuje 
udržovat aktuální údaje o poskytovaných službách v elektronickém katalogu služeb města Litoměřice. 
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10. Předat poskytovateli dotace vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci na 
předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit v případě 
předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, v případě 
řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. 

 Nedodržení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení závěrečného vyúčtování dotace 
je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. 

 
11. Ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to, 

aby mohl řádně poskytovat sociální služby podle této smlouvy, zejména že disponuje dostatečným 
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociálních služeb a je držitelem příslušné 
registrace poskytovatele sociálních služeb. 

 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na 
tytéž náklady projektu financovaných Městem (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí 
neprodleně tuto skutečnost Městu a poskytnutou dotaci Městu vrátí do 14 dnů ode dne, co nastala 
skutečnost podmiňující vrácení dotace Městu. 

14. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring poskytování služby provádí odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto 
odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění vstupu do 
prostor. 

15. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně výše a podmínek poskytování dotace. 

16. Příjemce dotace je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se 
k poskytování služby a jejího financování a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 
provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. 

17. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován 
za obchodní tajemství. Město je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Města souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním 
dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

18. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům Města, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této Smlouvy 

plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné dohody obou smluvních stran  

Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 
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• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď 
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc 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.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   
d) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly čerpání peněžních 
prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i 
další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) neprovedení finančního vypořádání dotace a nepředložení závěrečné zprávy v termínech stanovených 
smlouvou, 
g) neinformování veřejnosti o aktivitách konaných v rámci služby, neaktualizování údajů  
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele, 
h) z důvodu zániku příjemce dotace. 
 
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 příjemce zavazuje poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. 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.  

 
6. 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. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a 
prokazující čerpání poskytnuté dotace na službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, 
který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího roku 
po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 

Článek V. 
Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 
1. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto Smlouvou, je příjemce povinen tuto 

dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy poskytovatelem zpět na účet 
poskytovatele. Porušení závazných podmínek stanovených smlouvou bude zohledněno v případě další 
žádosti příjemce dotace o finanční podporu ze strany poskytovatele. 

 
2. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto nevyčerpanou část 

poskytovateli vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele. 
 

3. Porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona 
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek VI. 
Komunikace smluvních stran 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Ke 
vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje.  
 
 
Poskytovatel dotace: 
Adresa: XXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXX 
Mobil: XXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 
kontaktní osoba: Bc. Jana Fialová, vedoucí oddělení komunitního plánování 
 
Příjemce dotace: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
Adresa: XXXXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXXX 
Mobil: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXX 
kontaktní osoba: Irena Opočenská 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 
2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu 

v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
 
               

3. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit 
na třetí osobu.  

 
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 
 

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je 
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této Smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 
tohoto právního jednání.  
 
V Litoměřicích dne:      
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
…………………………….      …........................................ 
        Ing. Pavel Grund                          Irena Opočenská 
          místostarosta                              ředitelka a předsedkyně správní rady               
                                             
 


