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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, mezi: 

 

Obec Nelahozeves 

se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

IČO: 00237094 

zastoupena Ing. Josefem Kebrlem, starostou  

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Jméno a příjmení: …………………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………… 

Adresa bydlište: ……………………………………………………. 

 (dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel se zavazuje při splnění podmínek stanovených v dotačním programu obce 

Nelahozeves „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně 

postižených v rámci sociálního programu obce“ (dále jen „dotační program“) příjemcem 

poskytnout ve prospěch příjemce dotaci v níže sjednané výši. 

Článek II. 

Účel dotace 

2.1. Dotace je poskytována v souladu s dotačním programem schváleným Zastupitelstvem obce 

Nelahozeves za účelem podpory potřebných skupin občanů, seniorů, invalidních důchodců 

a zdravotně postižených v přístupu k pravidelné teplé stravě za přijatelné ceny v místě 

jejich bydliště.   

Článek III. 

Způsob, výše a termín vyplacení dotace 
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3.1. Příjemce pověřuje poskytovatele, aby dotaci vyplatil na základě vyúčtování přímo 

dodavateli obědů, kterým je ke dni uzavření smlouvy Petr Novák, fyzická osoba podnikající 

pod IČ 74324284, se sídlem Vražkov 165, 413 01 Roudnice n/L (dále jen „dodavatel“), a to 

výhradně dle počtu zlevněných obědů odebraných příjemcem 

3.2. Poskytovatel uhradí ve prospěch příjemce a na účet dodavatele dotaci ve výši 13 Kč denně 

z ceny objednaného a odebraného oběda pro rok 2018, a to následujícím postupem: 

a) V návaznosti na uzavření této smlouvy vydá sociální komise zřízená starostou obce (dále 

jen „sociální komise“) příjemci písemné potvrzení pro dodavatele, které platí po dobu 

kalendářního roku, nedojde-li ke změně kritérií, za kterých se dotace poskytuje (viz odst 

4.2. a 4.3. této smlouvy). 

b) Příjemce předá písemné potvrzení sociální komise dodavateli, resp. jím pověřené osobě, 

který na základě dohody s obcí poskytne příjemci slevu ve výši 13 Kč z ceny každého 

oběda odebraného příjemcem, maximálně však na jeden oběd denně. 

c) Dodavatel i sociální komise spravuje evidenci příjemců a počty poskytnutých obědů 

jednotlivým příjemcům, kteří dodavateli předali potvrzení sociální komise. 

d) Dodavatel fakturuje měsíčně poskytovateli dotace (obci), vždy do 15. dne následujícího 

měsíce za měsíc předcházející, částku odpovídající poskytnuté slevě na obědy 

oprávněným příjemcům, kteří dodali potvrzení sociální komise, a to v návaznosti na 

počet v daném měsíci vydaných obědů, maximálně v počtu jeden zlevněný oběd na 

jednoho příjemce a den. Součástí fakturace je i příloha se seznamem osob a počtem 

odebraných obědů. 

e) Poskytovatel dotace se souhlasem příjemce obsaženým v odst. 3.1. této smlouvy vyplatí 

dodavateli fakturovanou částku.  

Článek IV. 

Časové užití dotace a povinnosti příjemce 

4.1. Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou určeny 

k použití v kalendářním roce 2018. 

4.2. Příjemce je povinen ohlásit poskytovateli prostřednictvím sociální komise či na obecním 

úřadě takovou změnu svého čistého příjmu, která by měla za následek nesplnění podmínky 

maximálního čistého příjmu příjemce dle dotačního programu v účinném znění. Nesplnění 

takové povinnosti se považuje za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. O porušení rozpočtové kázně podle čl. 4.2. nejde tehdy, změní-li se v průběhu kalendářního 

roku vlivem novelizace právní úpravy částky životního minima. V takovém případě provede 

sociální komise k datu účinnosti změny právní úpravy kontrolní přepočet příjmu a zhodnotí, 

zda příjemce stále splňuje stanovená kritéria. Nesplní-li příjemce kritéria, navrhne sociální 

komise poskytovateli dotace odejmutí dotace a poskytovatel má právo odstoupit od této 
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smlouvy k prvnímu dni měsíce následujícího po doručení odstoupení poskytovatele od této 

smlouvy příjemci. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

dotačním programem a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, správním řádem a přiměřeně též občanským zákoníkem. 

5.2. Dotační program, na jehož základě se dotace poskytují, byl schválen Zastupitelstvem obce 

Nelahozeves, usnesením č. 15/12/17 ze dne 21. 12. 2017. 

5.3. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy 

související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je 

poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží 

každá ze smluvních stran. 

5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Nelahozevsi dne ……………………………… 

…………………………………………………………………….. 

poskytovatel 

V Nelahozevsi dne ……………………………. 

…………………………………………………………………..... 

příjemce 

 


