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Veřejnoprávní sm|ouva o příspěvku na spolufinancování sociá|ních s|užeb oRP
Jilemnice na rok 2O2I
číslosmlouvy GPORP 01/202l
Město Jilemnice

SídIo:
ICO:
Zastoupené:

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
00275808

Mgr. Vladimírem Richterem' starostou města

a

'

Obec Benecko

Sídlo:
ICO:

Benecko 190, PSČ 5l2 37

Zastoupená:
(dále jen

00275 581
Ing. Jaroslavem Mejsnarem, staíostou obce

',obec..),

společně jako ,,smluvní strany..,

uzavřely
v souladu s ustanovením $84 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
a na ziíkladě Memoranda o dlouhodobé spo|upráci při zajištění spolufinancování sociá|ních služeb na

územíoRP Jilemnice ze dne

,l3.

11.

20l9

níŽe uvedeného dne. měsíce a roku tuto

veřejnoprávní sm|ouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb oRP Jilemnice
Čl. r
Úče| příspěvku

1. Smluvní strany uzavírajítuto

veřejnoprávní smlour,t za účelemzajištění spolufinancování
registrovaných sociáních služeb, lderé jsou zďazeny v Základní síti socirílníchsluŽeb oRP Jilemnice
a poskytují své služby občanůmoRP. Poskytnutá dotaceje wčena na financovríní zríkladních ěinností
sociální služby a tvoří součást ryror,návací p1atby stanovené v Pověření kraj e i MPSV k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu.

2.

Poslg'tovatelé služeb zďazených v ZáHadní síti sociálních sluŽeb oRP Jilemnice předloží městu
Jilemnice žádost o poskytnutí dotace na předdefinovaném íormuláři. Zhodnocení Žádostí bude
provedeno hodnotící komisí, která bude složena ze zástupců starostů zapojených obcí, odboru
sociálních věcí a odboru finančního.Hodnotícíkomise předloŽí návrh rozdělení dotací Radě /
ZastupiteIstw měSta J iIemnice.

3.

Město Jilemnice bude dotace na sociální služby přidělovat na základě roňodnutí Rady
města Jilemnice. Návamě uzavře s poslqtovatelem služby veřejnoprávní smlouvu.

4.

Poskytnutí takto vyplácených dotací se řídízákonem č'.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech

/

Zastupitelstva

územníchrozpoětů, v platném mění, a zákonem č.12812000 Sb.' o obcích, v platném znění.
CI. II

Příspěvek obce

1.

obec přispěje městu Jilemnice částkou ó9 Kč na oby.vatele' 'Ii.vypoetu byl použit počet obyvatel
k 1.1.2020' Příspěvek byl vypočten na zák|adě kvalifikovaného odhadu nákladovosti služeb
po odeětení zbylých prostředků z roku 2020 a přepočten na obyvateIe zapojenýcb obcí'

I

.'t

stÍánka z z 2
2.

obec se zavazuje Zaplatit městu Jilemnice svůj příspěvek na spolufinancování sociálních služeb dle
Čt. i teto smloury v celkové r"ýši 75.624 Kč, slovy sedmdesát pět tisíc šest set dvacet čýři korun
čes!ých.

3.

Město Jilemnice přijímá příspěvek obce ve výši uvedené v předchozím odstavci. Zároveň se zavazuje
lryužítho výhradně k účeludle č1. I této smlouly.

4.

Příspěvek převede obec na úěet města Jilemnice číslo1263091359/0800, jako variabilní symbol uvede
obec 202l50l 1. Záyazek obce zaplatit příspěvek dle této smlouvy je splněn připsáním l"ýše uvedené
čáslky na účetměsta Jilemnice nejpozději v den 3 1. 3. 202l.

5.

Nelryčerpaná črást příspěvku zůstane na účtuměsta Jilemnice, účetněbude převedena do roku 2022 a
bude pouŽita na financování sociálních služeb dle čl. l. Při ýpočtu výše příspěvku obcí na rok 2022
bude jeho celková r1iše sníŽena o převedenou hodnotu z roku 2021. Propočet bude proveden za celé

oRP, nikoliv najednotlivé obce.

6.

Město Jilemnice se zavazuje zpracovat 1x ročně vyúčtovánísvěřenýcb prostředků. které bude
obsahovat týo informace: v'ýše příspěvku obcí oRP Jilemnice, požadavky na dotaci, výše
vyplacených dotací, případně lyměřené vratk7. Součástí ryúčtováníbude také přehled počtu klientů
konkfétní obce v konkrétnísluŽbě. Kompletní wúětování bude oředloŽeno do 3| ' 3 ' 2022.

čl. rrr
Závěrečné ustanovení

1.

Tato smlouvaje uzavírána na období kalendářního roku 2021' tj. na dobu určitou.

2.

Pokud obec nepřevede příspěvek dle čl. II této smlouly na účetměsta Jilemnice, bude r'yřazena ze
systému společného financování sociá1ních služeb oRP Jilemnice. Spolufinancování v takovém
případě zajistí obec na vlastní náklady a ve Vlastní režii.

3.

Všechny změny a doplňk7 této smlowy musí být učiněny formou písemných, číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

4.
5.

Tato sm]ouva nabývá platnosti a úěinnosti podpisem druhé ze smluvních stran
dvou stejnopisech, každ,á ze sÍran obdržíjeden originál.

a

je \Thotovena ve

Smluvní strany prohlďují, žejsou plně svéprávné a že si tuto smlouvu pŤed jejím podpisem přeěetly,
jejímu obsahu rozumí a bez ýbrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují,Že tato sm1ouva je
ýrazem jejich svobodné a vríŽné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně uÍčitáa srozumitelná, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

Čt.rv
Schvalovací doložka
Doložka dle ustanovení

$ 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení),ve znění pozdějšíchpředpisů.
Tuto snllouw schválilo Zastupitelstvo obce Benecko dne 14' 12.2020 snesením čís|ol 5 a).
Tuto smlou}u schválilo Zastupitelstvo města Jilemnice dne 21.12.2020 vnesením číslo61/20.

Na Benecku dne

