
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro 

rok 2022 č. 0787/2022    

Smluvní strany:       

Město Znojmo 
se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
IČO: 00293881 
DIČ: CZ00293881 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-5056440227/0100 
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
zastoupeno: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou 
 
(dále jen „město Znojmo“) 
 
a 
 
Město Hrušovany nad Jevišovkou 
se sídlem: náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
IČO: 00292877 
DIČ: CZ00292877    
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1582534399/0800 
zastoupena: Ing. Eliškou Volnou, starostkou 
 
(dále jen „město“) 
 
uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a ve smyslu § 35 odst. 2 a § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v obci 
s rozšířenou působností Znojmo (dále jen „ORP Znojmo“). 
 
 

Článek 1. 
Účel smlouvy 

 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění spolufinancování terénních sociálních služeb 

v ORP Znojmo. 
2. Město Znojmo uzavře veřejnoprávní smlouvy s poskytovateli terénních sociálních služeb zařazených 

do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022, na základě kterých jim poskytne finanční podporu 
na úhradu nákladů služby v souladu s Pravidly financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro 

léta 2021-2022, schválených na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18.06.2020 

usnesením č. 2718/20/Z31, ve znění Dodatku č. 4, schváleného na zasedání Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje dne 23.09.2021 usnesením č. 644/21/Z6. 
 

 



Článek 2. 
Příspěvek obce 

 
1. Město přispěje městu Znojmu částkou uvedenou níže a následně dle případných dodatků, v souladu 

s článkem 1., odst. 2, a bere na vědomí, že podíl jednotlivých obcí správního obvodu ORP Znojmo je 
stanoven pro rok 2022 podle počtu obyvatel k datu 01.01.2021, zveřejněným Českým statistickým 

úřadem. Zbývající náklady ponese z vlastních zdrojů město Znojmo. 
2. Město se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti zavazuje zaplatit městu Znojmu svůj příspěvek na 

spolufinancování Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo ve výši 167 400 Kč, slovy jedno sto šedesát sedm 

tisíc čtyři sta korun českých, za rok 2022 a město Znojmo tuto částku k uvedenému účelu přijímá. 
3. Město Znojmo se zavazuje částku k uvedenému účelu, tj. ke spolufinancování terénních služeb 

zařazených do Sítě sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2022, využít. 
4. Příspěvek města dle předchozích odstavců se město zavazuje uhradit na účet města Znojma uvedený 

v záhlaví, a to nejpozději do 31.08.2022, a to pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy 

uvedené v záhlaví této smlouvy (bez lomítka). Závazek města zaplatit příspěvek dle této smlouvy je 

splněn připsáním výše uvedené částky na účet města Znojma. 
5. Město Znojmo se zavazuje zpracovat souhrnnou zprávu o čerpání finanční podpory na realizaci 

terénních sociálních služeb a tuto zprávu doručit obci do 31.03.2023. 
 

          Článek 3. 
Doba trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. 
2. Tuto smlouvu je možné vypovědět ze strany města Znojma bez výpovědní doby za podmínky, že město 

do 31.08.2022 neprovede úhradu schváleného příspěvku ve výši uvedené v článku 2. odst. 2. 

 
Článek 4. 

Společná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí město Znojmo. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět jen na základě dohody smluvních stran v podobě písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují 
uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením, odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálů, přičemž město Znojmo obdrží dvě 
vyhotovení a obec jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a autentičnost této smlouvy stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 



Článek 5. 
Schvalovací doložky 

Doložky dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Hrušovany nad Jevišovkou dne 13.06.2022, usnesením číslo 

444/03/2022. 
 
Tuto smlouvu schválila Rada města Znojma dne 18.07.2022, usnesením číslo 170/2022, bod 7081. 
 
Ve Znojmě dne 28.07.2022                          V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 29.06.2022 
 
______________________________        __________________________________ 
        Ing. Jakub Malačka, MBA                       Ing. Eliška Volná 
                starosta                                 starostka 


