Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o
poskytnutí dotace
(dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:
1) Město MIMOŇ
Se sídlem Mírová 120, Mimoň III, 471 24 Mimoň
Zastoupené Františkem Kaiserem, starostou města
IČ: 00260746, DIČ CZ00260746
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú. 169427886/0600
(dále jako „poskytovatel dotace“ nebo „obec/město“)
a
2) LAMPA, z.s.
Se sídlem Husova 89, Mimoň I, 471 24 Mimoň
IČ: 228 89 159
Typ příjemce: spolek
bankovní spojení: 205618920/0600 MONETA Money bank
zastoupen: Jiřím Hanzlem, DiS, předsedou spolku
(dále jako „žadatel“ nebo „poskytovatel sociální sužby“)
níže uvedeného dne a roku uzavřely tuto Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení
ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a
o poskytnutí dotace:
Oddíl A)
Smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu
1) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje ke Smlouvě o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo 1263/17/RK, která byla
poskytovatelem sociální služby podepsána s Libereckým krajem dne 28.08.2017..
2. Finanční podpora (dotace, dar) na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli sociální služby v souladu
s Rozhodnutím Komise 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, Úř. věst. L 7. 11. 1. 2012).
3) Poskytovatel sociální služby se zavazuje zajišťovat službu obecného
hospodářského zájmu po dobu účinnosti této smlouvy.
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4) Ujednání o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu číslo 1263/17/RK, které bylo poskytovateli sociální služby
schváleno Radou Libereckého kraje dne 18.07.2017, se sjednává na dobu od
01.01.2018 do 31.12.2020, tj na dobu účinnosti této smlouvy.
5) Město se zavazuje poskytnout poskytovateli sociální služby na rok 2018 finanční
příspěvek – dotaci na poskytování sociálních služeb a to:
 40.000 00 Kč - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (nájem prostor
včetně služeb a energií)
 8.000,00 Kč - Terénní programy (poplatek Potravinové bance Libereckého
kraje za odběr potravin)
 5.000,00 Kč - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (výtvarné,
kancelářské, vzdělávací a výchovné potřeby)
Oddíl B)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
I.
1) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout žadateli dotaci z rozpočtu města na
rok 2018 ve výši 53.000,00 Kč. Finanční prostředky (dotace) budou poskytovatelem
dotace převedeny na bankovní účet žadatele č. 205618920/0600 do 30 dnů od
podpisu této smlouvy.
2) Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá.
3) Žadatel je povinen dotaci využít na poskytování sociálních služeb podle zák.č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
4) K 1.1.2018 žadatel poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:
Organizování a vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času
dětí a mládeže, a to organizovaně i neorganizovaně.
Zvyšování dostupnosti pohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky zájmových a
sportovních činností pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování životního stylu
a zdraví společnosti.
Vytvoření stálých romských komunitních center pro děti, mládež i dospělé.
Pořádání přednášek, konferencí, shromáždění, výstav, divadelních představení,
koncertů a festivalů romských umělců.
Podporování romských umělců v jejich činnosti.
Monitorování nadaných romských dětí a mládeže a jejich podpora.
Publikační činnost.
Natáčení filmů a dokumentů s romskou tematikou.
Misijní a charitativní činnost.
Poskytování sociálních služeb: sociální poradenství, sociální péče a sociální
prevence, dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Watchdogové aktivity.
Podílení se svou činností na zlepšování vztahů mezi romskou a neromskou populací.
Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti. Aktivní vytváření nových pracovních míst.

Stránka 2 z 4

II.
1) Žadatel je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30. června
roku, který následuje po roce, ve kterém byla žadateli dotace poskytnuta. To
znamená předložit výroční zprávu žadatele za rok, ve kterém byla žadateli dotace
poskytnuta. Součástí výroční zprávy bude i vyjádření auditora k hospodaření
žadatele.
2) V případě, že nebude předloženo finanční vypořádání dotace v termínu a
způsobem uvedeným v odst. 1 čl. II, oddílu B) této smlouvy je povinen žadatel vrátit
dotaci do 30.9. roku, který následuje po roce, ve kterém byla žadateli dotace
poskytnuta na bankovní účet poskytovatele dotace 169427886/0600.
3) Žadatel se zavazuje, že pokud dotaci nebo její část nevyužije na účel uvedený
v odst. 3, čl. I., oddílu B) této smlouvy, oznámí tuto skutečnost poskytovateli dotace
nejpozději do 31.12. roku, ve kterém byla žadateli dotace poskytnuta na bankovní
účet poskytovatele dotace č. 169427886/0600.
4) V případě, že nebude dotace plně vyčerpána, bude její nevyčerpaná část vrácena
do 31.01. roku, který následuje po roce, ve kterém byla žadateli dotace poskytnuta
na bankovní účet poskytovatele dotace č. 169427886/0600.
5) Žadatel je povinen při využití finančních prostředků z dotace postupovat v souladu
s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Oddíl C)
Závěrečné ustavení
1) Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnost této smlouvy se sjednává na období od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2) Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je Město Mimoň oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za
obchodní tajemství. Tato oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je
regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
3) Smluvní strany se dohodly, že Město Mimoň bezodkladně po uzavření této
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR.
4) Žadatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z.č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) Městem. Souhlas uděluje žadatel na dobu
neurčitou, osobní údaje poskytuje dobrovolně.
5) Tato smlouvy je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu
originálu. Poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a žadatel jedno vyhotovení.
6) Ostatní právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvou
neupravené se řídí platnými právními předpisy.
7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a nejsou si vědomy
žádných okolností, které by bránily její platnosti. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
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Doložka
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo poskytnutí dotace a tuto smlouvu svým
usnesením č. Z18/64 ze dne 26.04.2018.

V Mimoni dne ………………

V Mimoni dne ………………….

………………………………..
Jiří Hanzl, DiS
předseda z.s. LAMPA

…………………………….
František Kaiser
starosta města Mimoň
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