
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  5.6. 
 
 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. 12. 2019 
Zpracoval: Jitka Vodvárková, odbor soc. věcí a zdravotnictví 
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 
 

 
  
Snížení částky poskytnuté neinvestiční dotace Seniorcentru města Svitavy 
s. r. o. na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v 
roce 2019 a uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě  
 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo dne 12. 12. 2018 poskytnutí neinvestiční dotace 
Seniorcentru města Svitavy s.r.o. na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro 
rok 2019 v celkové výši 3 045 000 Kč. Dodatkem č. 1 zastupitelstvo města Svitavy schválilo dne 
20. 3. 2019 navýšení dotace na částku 3 934 000 Kč. 

Na základě nového požadavku organizace na nižší objem neinvestiční dotace je třeba upravit 
tuto částku na 3 584 000 Kč. Ke snížení částky dochází z důvodu dofinancování sociálních služeb 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.  

Předkládáme zastupitelstvu města Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace, který upravuje výši poskytnuté dotace. 

  
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

a) snížení částky neinvestiční dotace o 350 000 Kč podle § 85 písm. c) zákona o obcích a 

§ 9 odst. 1 písm. i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  Seniorcentru města Svitavy s.r.o. na úhradu 
nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. 

b) uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 3 584 000 

Kč se Seniorcentrem města Svitavy s.r.o. na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
sociálních služeb v roce 2019 dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
č. j. 67096-19/OSZ-voj/7774-2018 

Evidenční číslo 786/2018 

 

Dodatek č. 2 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 
Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČO:                            00277444 
DIČ:                          CZ00277444 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu:                 520591/0100 
Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  
 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Příjemce:                   Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
Sídlo:                      T. G. Masaryka 7/33A, 568 02 Svitavy 
IČO:                            62062638 
DIČ:    CZ62062638 
Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu:                  1212216/0300 
Jednající:               Bc. Lenka Jurenová, jednatelka společnosti  
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, jímž se znění Článku II.  
Dodatku č. 1 mění takto: 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů,  a   zákonem  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech“), je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních 
služeb v roce 2019. 
 

2. Město Svitavy jako poskytovatel dotace přistupuje touto smlouvou k Pověření 
Pardubického kraje č. j. KrÚ 5307/2019, KrÚ 5309/2019 a KrÚ 5310/2019 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě sociálních služeb 
Pardubického kraje a k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného 
hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 



 
 

 
Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 
1. Neinvestiční dotace specifikovaná ve čl. I Dodatku č. 2 bude činit celkem 3 584 000 

Kč, slovy: tři miliony pět set osmdesát čtyři tisíce korun českých. 
 

2. Poskytovatel příjemci poukázal dotaci v celkové výši 3 581 200 Kč, a to v období 
leden 2019 – listopad 2019.  
 

3. V prosinci 2019 poskytovatel uhradí zbývající částku 2 800 Kč. 
 
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Režim poskytování dotace a uzavření Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne  
 
     
 
Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  
za poskytovatele:                                                     za příjemce: 
 
 
 
 
………………………………….                            ……………………………………………. 
Mgr. David Šimek, starosta města                           Bc. Lenka Jurenová, jednatelka společnosti      
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