
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU MĚSTA NÝŘANY 

Č. VS 18/2022  

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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Město Nýřany 
Sídlo a adresa pro doručování: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 
Zastoupené:     Ing. Pavlínou Caisovou, starostkou města Nýřany 
IČO:      00258199 
DIČ:      CZ00258199 (plátce DPH) 
ID datové schránky:   8hrbtcq 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:    826371/0100 
Kontaktní osoba:   Ing. Pavlína Caisová, starostka města Nýřany 
E-mailová adresa:   starosta@mesto-nyrany.cz 

Telefonní číslo:   +420 377 832 301, +420 724 179 695 
jako poskytovatel dotace na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
    
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
Sídlo:      Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň 
Registrace: Rejstřík evidovaných právnických osob, u Ministerstva 

kultury ČR, datum evidence: 24.09.2003  
pod číslem 9-288/2003-15222 

Zastoupená: Mgr. Lucií Petříčkovou, ředitelkou  
IČO:  45331154 (neplátce DPH)    
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    7367367329/0800    
E-mailová adresa:   lucie.petrickova@diakoniezapad.cz 
Telefonní číslo:   +420 775 720 490 
jako příjemce dotace na straně druhé (dále jen „příjemce“)  
(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 
 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

1.1. Zastupitelstvo města Nýřany rozhodlo svým usnesením č. III 1b/ ze dne 15. 12. 2022 podle  
§ 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  
s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nýřany v roce 2023 na podporu 
subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti ve výši a za podmínek uvedených dále 
v této smlouvě.  
 

mailto:lucie.petrickova@diakoniezapad.cz
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Článek II. 
Účel a doba využití dotace 

2.1. Příjemci se na poskytování sociální služby „pečovatelská služba (ID 9036909)“ poskytuje 
dotace uvedená v čl. III bod 3.1. této smlouvy. Finanční prostředky budou poskytnuty jako 
součást vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, která bude 
stanovena v Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu vydaného Plzeňským 
krajem (dále jen Pověření) 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). Finanční prostředky uvedené v čl. III.  bod 3.1. 
smlouvy budou poskytnuty až po nabytí platnosti Pověření a po jeho předložení poskytovateli. 
Poskytnutím finančních prostředků poskytovatel přistoupí k Pověření. 

 Název služby:     Jubilata Nýřany pro osoby potřebující péči  
 Druh služby:     Pečovatelská služba 
 Forma poskytování služby:   Terénní  
 Provozní hodiny - terénní forma: po – pá 7:00 –15:00, 17:00 –19:00 
 
2.2. Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu dotace, je stanovena od 01. 01. 2023  

do 31. 12. 2023.    
 

2.3. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Finanční 
prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze v souladu 
s uznatelnými náklady při provozování registrované sociální služby – pečovatelská služba 
Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany na správním území města Nýřany v roce 2022,  
které nemají charakter investičních výdajů.  

 

Článek III. 
Výše dotace 

3.1. Výše dotace činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden-milión-korun-českých).  
 

3.2. Tato dotace není předmětem daně z přidané hodnoty, neboť příjemce je neplátcem DPH. 
 

Článek IV. 
Vyplacení dotace 

4.1. Neinvestiční dotace bude příjemci převedena ve dvou splátkách, a to:  
500.000 Kč nejpozději do 31. 01. 2023 
500.000 Kč nejpozději do 31. 07. 2023 
 

4.2. Splátky budou uhrazeny bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele  
na bankovní účet příjemce (viz výše). Příjemce prohlašuje, že tyto finanční prostředky 
z poskytnuté dotace přijímá.  
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4.3. Čerpání prostředků z poskytnuté dotace bude řádně vedeno v účetnictví příjemce (pokud vede 
účetnictví) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
O užití prostředků vede příjemce oddělenou a samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále 
se příjemce zavazuje uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 5 let.  

 

Článek V. 
Finanční vypořádání dotace 

5.1. Průběžná pololetní vyúčtování předloží příjemce poskytovateli neinvestiční dotace  
(do 31. 07. 2023 a do 31. 01. 2024) formou soupisu účetních dokladů (dokladů o zaplacení) 
souvisejících s výše uvedenými neinvestičními výdaji v r. 2023 s uvedením výše částky a účelu 
platby u jednotlivých dokladů (faktur, pokladních dokladů, poštovních poukázek apod.)  
a jako přílohy přiloží fotokopie těchto dokladů, kopii bankovního výpisu a účetního deníku. 
 

5.2. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce,  
a to zejména v případě, že po uzavření smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost,  
která poskytovatele opravňuje dotaci nebo část dotace odejmout. Takovými skutečnostmi 
jsou např. zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil příjemce a které měly vliv  
na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu 
s účelem stanoveným v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy. Příjemce je povinen v takovýchto 
případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy. 
 

5.3. V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu podle čl. V. odst. 5.1. 
této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

5.4. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. V. odst. 5.2. a 5.3. této smlouvy je 
příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její část na základě výzvy poskytovatele 
k jejímu vrácení, a to nejdéle do 31. 01. 2024 na bankovní účet poskytovatele vedený  
u Komerční banky, a. s., číslo účtu: 826371/0100.  
 

5.5. Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Nýřany podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem 
Města Nýřany roku 2023. 
 

5.6. V případě, že finanční prostředky z dotace nebudou vyčerpány v plné výši, je příjemce povinen 
vrátit poskytovateli zůstatek dotace nejpozději do 31. 01. 2024. Nevyčerpané finanční 
prostředky budou vráceny na bankovní účet města Nýřany vedený u Komerční banky, a. s., 
číslo účtu: 826371/0100.  
 

5.7. Při porušení povinností, která souvisí s účelem, na který byly poskytnuty peněžní prostředky 
touto veřejnoprávní smlouvou, a ke kterému došlo po připsání peněžních prostředku  
na bankovní účet příjemce, se postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.8. Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnoprávní kontrole ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  
 

5.9. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této 
veřejnoprávní smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně 
ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 
 

5.10. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále 
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  
 

5.11. Veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, bude u příjemce dotace vykonána příslušným orgánem poskytovatele 
dotace v měsíci lednu roku 2024. 
 

5.12. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, 
za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli 
neprodleně po zjištění této změny, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy se o těchto 
změnách dozví. Příjemce je též povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů  
ode dne, kdy se dozví o změnách, písemně oznámit poskytovateli veškeré změny nebo 
skutečnosti, které by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace včetně změn údajů o příjemci 
(změna sídla, banky, čísla účtu, zastupující osoby apod.).  
 

5.13. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení 
právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení 
právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůže příjemce čerpat dotaci, je den, kdy došlo 
k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.  

 

Článek VI. 
Ostatní ustanovení 

6.1. Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem  
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento souhlas je příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou  
pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. 
Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. 
 

6.2. Příjemce dotace se zavazuje zveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o poskytnutí 
dotace Městem Nýřany na provozování registrované sociální služby Jubilata Nýřany pro osoby 
potřebující péči na správním území města Nýřany v roce 2023, a zajistit umístění loga města 
Nýřany na příslušných informačních materiálech. 
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6.3. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, popř. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato veřejnoprávní smlouva dodržována.  
 

6.4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoliv 
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu včetně použití finančních prostředků a zpřístupnit 
na požádání veškeré doklady související s činností příjemce a s plněním smlouvy. Tímto 
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva dalších kontrolních orgánů. 
 

6.5. Příjemce se zavazuje, že nebude jednat proti zájmům Města Nýřany při realizaci činnosti,  
na níž mu byla na základě této veřejnoprávní smlouvy poskytnuta dotace.  
 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech,  
které mohou ohrozit průběh plnění smlouvy.  
 

6.7. Příjemce potvrzuje, že se řádně seznámil s podmínkami poskytnutí dotace na straně 
poskytovatele.  

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném a účinném znění. 
 

7.2. Spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje v přenesené působnosti  
podle správního řádu Krajský úřad Plzeňského kraje.  
 

7.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění včetně všech obsažených 
údajů a informací podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných 
ustanovení uvedených zákonů. 
 

7.4. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu 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 nejpozději do 30 dnů 
od jejího uzavření.  
 

7.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (změna adresy sídla, čísla 
bankovního účtu, zastupující osoby apod.) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace,  
pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.  
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7.6. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci uznatelných 
výdajů spojených s provozováním registrované sociální služby Jubilata pro osoby potřebující 
péči na správním území města Nýřany v roce 2023, včetně nedodržení termínu odevzdání 
vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit 
v následujících 5 letech jeho žádosti poskytnutí dotací (veřejných podpor) z prostředků 
poskytovatele. 
 

7.7. Tato veřejnoprávní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu,  
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis. 
 

7.8. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem této smlouvy a všemi ustanoveními této smlouvy  
a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami 
vlastnoručně podepsána. Obě smluvní strany současné stvrzují jednatelská oprávnění osob, 
které za ně tuto smlouvu podepisují.  
 

7.9. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti a účinnosti níže uvedeným dnem podpisu obou 
smluvních stran.  

 

 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
 
Nýřany, dne 21. 12. 2022    Plzeň, dne 19. 12. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Město Nýřany      Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
Ing. Pavlína Caisová     Mgr. Lucie Petříčková 
starostka      ředitelka 


