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Návrh smlouvy mezi městem Tišnov a obcemi I. typu ve věci
spolufinancování soc. služeb pro rok 2020
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
návrh smlouvy o příspěvku na sociální služby pro rok 2020 mezi městem Tišnovem
a obcemi správního obvodu ORP Tišnov, dle přílohy č. ... zápisu.
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Garant
Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
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Anotace
Materiál obsahuje návrh smlouvy mezi městem Tišnovem a obcemi ORP Tišnov o
spolufinancování sociálních služeb pro rok 2020.

Důvodová zpráva
Stejně jako v letech 2016 - 2019 i v roce 2020 Město Tišnov zajišťuje v rámci II. kola
dotačního programu spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov
třetím poskytovatelům sociálních služeb i pečovatelské službě Centra sociálních služeb
Tišnov za úkony odvedené pro občany obcí v okolí města Tišnova. Systém je postaven na
tom, že obce správního obvodu budou schvalovat příspěvky do solidárního systému
spolufinancování sociálních služeb, které budou následně na základě této navrhované
smlouvy zasílat městu Tišnovu. Město Tišnov v rámci II. kola dotačního systému a cestou
příspěvku zřizované organizaci přerozdělí prostředky dle plánu pro rok 2020. Materiál byl
schválen Radou města Tišnova dne 12.2. 2020.

S M L O U V A O P Ř Í S PĚ V K U A Z A JI Š T Ě N Í DO T A Č NÍ H O Ř Í Z E NÍ VE V Ě C I
S P O L U F I NA N CO V Á NÍ S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B V S Í T I O R P T I Š NO V
PRO ROK 2020

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Tišnov ( obec s rozšířenou působností)
zastoupené starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem 666 19 Tišnov, nám. Míru 111, kraj Jihomoravský
IČ 00 28 27 07
(dále jen „příjemce příspěvku“)

2. Obec …
zastoupená starostou …
se sídlem …
IČ …
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Tišnova
(dále jen „poskytovatel příspěvku“)

uzavírají dle ust. § 35 odst. 2, ust. § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2019.

Čl. II
Účel smlouvy

1) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění spolufinancování sociálních
služeb zařazených do sítě ORP Tišnov pro rok 2020, které pro tento kalendářní rok ze
strany Jihomoravského kraje nebo MPSV ČR obdržely pověření k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu na území Jihomoravského kraje a působí v souladu
s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2020
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
2) Spolufinancováním sociálních služeb se pro účely této smlouvy rozumí úhrada
příspěvku schváleného zastupitelstvem příslušné obce správního obvodu ORP Tišnov
na stanovený účet města Tišnova, realizace dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020 ze strany města Tišnova, poskytnutí
příspěvku zřizované organizaci, zajištění vyúčtování poskytnutých dotačních
prostředků a předání výsledků dotačního řízení obci jakožto poskytovateli příspěvku.

Čl. III.

Příspěvek obce
1) Poskytovatel příspěvku (obec) se touto smlouvou zavazuje městu Tišnovu uhradit pro
rok 2020 příspěvek ve výši……………..,--Kč.
2) Příspěvek dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je splatný do 15 dnů od doručení vyhotovení
schválené smlouvy ze strany města Tišnova poskytovateli příspěvku, a to na účet
města Tišnova č. ú.: 1425641/0100, var. symbol: …………………(IČO obce).
3) Město Tišnov se zavazuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, finanční prostředky
příspěvku rozdělit v rámci II. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb
města Tišnova pro rok 2019 sociálním službám dle čl. II. odst. 1 této smlouvy,
zřizované organizaci a současně v termínu do 28. 2. 2021 doručit poskytovateli
příspěvku zprávu o výsledcích dotačního řízení, v němž byl příspěvek vyplacen,
obsahující povinně výčet podpořených sociálních služeb a jejich poskytovatelů, výši
nákladů služby v příslušném kalendářním roce dle vyúčtování, výši poskytnuté dotace
v rámci II. kola dotačního programu města Tišnova a hodnocení, zda byla dotace
řádně vyúčtována.
4) Pokud v souvislosti s vyúčtováním dotačních prostředků poskytnutých v rámci II. kola
dotačního programu města Tišnova na podporu sociálních služeb pro rok 2020 dojde
k vrácení finančních prostředků ze strany poskytovatelů sociální služby nebo
k nevyplacení plánovaných finančních prostředků určité sociální službě z důvodů
obsažených v podmínkách dotačního programu nebo nepřijetí již schválených
prostředků poskytovatelem sociální služby z důvodu dosažení limitu maximální
možné veřejné podpory pro daný kalendářní rok, budou tyto finanční prostředky při
výpočtu finanční spoluúčasti obcí v roce 2021 pro rok 2022 započteny vůči
dohodnuté finanční spoluúčasti obcí a tyto prostředky budou použity na úhradu
výdajů vzniklých v roce 2022.
Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.01. 2020 do 31.12. 2020.
2) Tuto smlouvu je možné vypovědět ze strany příjemce příspěvku za podmínky, že
poskytovatel příspěvku do 15 dnů od doručení vyhotovení schválené smlouvy ze
strany města Tišnova poskytovateli příspěvku neprovede úhradu schváleného
příspěvku nebo neprovede úhradu ve výši dle čl. III. odst. 1. Účinky odstoupení
nastávají dnem následujícím po doručení výpovědi.

Čl. V

Společná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
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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) Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4) 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.
Čl. VI.

Schvalovací doložka
Doložky dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce ………………dne ……………. 2020 usnesením číslo ………….

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Tišnova dne ………… 2020 usnesením číslo
……………….2020.

V Tišnově dne ………………………………..

V …………………… dne ………………………

Bc. Jiří Dospíšil

Starostka/starost obce

starosta města Tišnova
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