
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb

ORP Břeclav pro rok 2021 a 2022

č. 29/2021/OSV

Smluvní strany:

Město Břeclav

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Starosta města:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
00283061
CZ00283061
Bc. Svatopluk Pecek

očka Břeclav

412120719
(dále jen „město Břeclav"), jako příjemce příspěvku,

a

Obec Hrušky

Se sídlem:
IČO:
Starostka obce:
Bankovní spoiení:
Číslo:

U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
00283185
Bc. Jana Filipovičová
Komerční banka a.s., pobočka Břeclav

(dále jen ,,obec“), jako poskytovatel příspěvku.

uzavřely podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník"), v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích") níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
ORP Břeclav pro rok 2021 a 2022

I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění spolufinancování minimální
sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Břeclav.

2. Město Břeclav uzavře v roce 2021 s poskytovateli sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 a Minimální sítě

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Matušinová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědová



sociálních služeb pro ORP Břeclav pro rok 2021, smlouvu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na dokrytí provozních a mzdových nákladů v souladu s plněním 
závazku veřejné služby ve formě vyrovnávací platby, k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby.

3. Město Břeclav uzavře v roce 2022 s poskytovateli sociálních služeb zařazených do 
Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a Minimální sítě 
sociálních služeb pro ORP Břeclav pro rok 2022, smlouvu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na dokrytí provozních a mzdových nákladů v souladu s plněním 
závazku veřejné služby ve formě vyrovnávací platby, k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby.

4. Smlouva bude uzavřena pouze s poskytovateli sociálních služeb, kteří projdou 
hodnocením dle aktuálních Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji pro příslušný kalendářní rok.

5. Dotace bude poskytnuta pouze příjemci, který na sebe převzal závazek poskytovat 
veřejnou službu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 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) a kterému bylo 
vydáno Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
v Jihomoravském kraji pro příslušný kalendářní rok.

6. Výše poskytnuté dotace bude upravena dohodou smluvních stran na základě 
vyhodnocení provedeného v souladu s aktuálními Pravidly financování sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji pro příslušný kalendářní rok a aktuální Metodikou 
hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji a údajů benchmarkingové aplikace spravované Jihomoravským 
krajem.

7. Smluvní strany se dohodly, že obec přispěje městu Břeclav na dokrytí provozních 
a mzdových nákladů v souladu s plněním závazku veřejné služby k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb ve správním obvodu ORP Břeclav částkou 
stanovenou dle počtu obyvatel obce (65 Kč/obyvatel obce). Příslušný počet obyvatel 
pro danou obec vychází ze statistických údajů k 1. 1. příslušného kalendářního roku, 
zveřejněných na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (Informativní počty 
obyvatel v obcích).

8. Město Břeclav prohlašuje, že je, na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace 
poskytovatelům sociálních služeb, oprávněn v zařízeních těchto poskytovatelů provádět 
odbornými zaměstnanci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav, kontrolu 
rozsahu a odborné úrovně poskytovaných služeb a příjemci těchto dotací se zavázali 
poskytnout součinnost v souvislosti s touto kontrolou.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Matušinová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědová



II.

Příspěvek obce pro rok 2021 a 2022

1. Obec se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti zavazuje zaplatit městu Břeclav svůj 
příspěvek na spolufinancování sociálních služeb, které jsou v Minimální síti ve správním 
obvodu ORP Břeclav pro rok 2021 a 2022.

Celkový příspěvek na sociální služby pro příslušný kalendářní rok bude vyčíslen do 15 
dnů ode dne zveřejnění informace o počtech obyvatel obce na stránkách Ministerstva 
vnitra České republiky a bude činit: 65 Kč * x počet obyvatel obce k 1.1. příslušného 
kalendářního roku.

Město Břeclav se zavazuje tuto částku k uvedenému účelu přijmout.

2. Město Břeclav se zavazuje částku k uvedenému účelu, tj. na spolufinancování Minimální 
sítě sociálních služeb v ORP Břeclav pro jednotlivé roky, vést na speciálním účtu 
a prostředky využít výlučně v souladu s účelem smlouvy.

3. Příspěvek obce podle předchozího odstavce uhradí obec do 20 dnů ode dne výzvy města 
Břeclav, pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této smlouvy. Závazek obce 
zaplatit příspěvek dle této smlouvy je splněn připsáním výše uvedené částky na účet 
města Břeclav.

4. Město Břeclav se zavazuje zpracovat souhrnnou zprávu o čerpání dotací na realizaci 
sociálních služeb a tuto zprávu obci doručit do 31. 3. následujícího kalendářního roku, 
ve kterém byla dotace použita.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují 
svým podpisem. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto 
právnímu jednání a že si smlouvu před jejím podpisem přečetli. Smlouva byla uzavřena 
na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují a potvrzují, že tato smlouva upravuje pouze 
a výlučně jejich práva, povinnosti a závazky pro roky 2021 a 2022, přičemž ani tato 
smlouva a ani jakékoliv její ustanovení nezakládá či nevytváří jakákoliv práva, 
povinnosti či závazky kterékoliv ze smluvních stran pro jakékoliv další budoucí období, 
přičemž zejména pak konkrétně na základě této smlouvy nebo jakéhokoliv jeho 
ustanovení nedochází ke vzniku jakéhokoliv závazku obce k úhradě jakéhokoliv jejího 
příspěvku pro či za jakékoliv další budoucí období.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Matušinová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědová



4. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy včetně jejich příloh v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru
smluv Poskytovatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy
v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky ve smyslu zákona o registru smluv.

6. Práva a povinnosti smluvních stran a právní vztahy touto smlouvou výslovně
neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a zákona o obcích.

V Hruškách dne .T^.. ,'f'..
1 5 ,07, 2021

V Břeclavi dne......................

Za obec Hrušky: Za město Břeclav:

Bc. Jana Filipovičová opluk Pěček

MĚSTO BŘECLAV

- JJSííj! J'£>!/■V7
OBbL" i: sH5J>víli v s

U Zbrojniceč.p. 100,691 56 Hrušky
IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Matušinová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědová



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok

2021 a 2022 číslo: 29/2021/OSV schválila Rada města Břeclavi na své 'schůzi konané dne
,\202\ usnesením č. Rh^j.l2\l fl,

V Břeclavi dne 1 5 .07, 2021

Bc. Svatopluk Pěček
starosta

MĚSTO BŘECLAV

‘ž./oss ji'
obce na své schůzi/zasedání konané dne //rc7l- 'y ■ <>?íQ_Pf u s \

V Hruškách dne ..ýFP. ..7...

Bc. Jana Filipovičová
starostka

U Zbrojnice č.p. 1uo, 691 sgu'L
'0:00283185, DIČ: CZ00283185

Za věcnou a formálnísprávnostodpovídá: Ing. Jana Matušinová
Za právnísprávnostodpovídá:JUDr. Hana Dědová




