SMLOUVA O POSKYTNUTI PŘÍSPĚVKU
uzavřená podle § 269 zákona a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Poskytovatel:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
tel:
e-mail:

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
Lukáš Pohanka, starosta
00262978

a
Příjemce:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zápis v OR/ŽR:
tel:
fax:
e-mail:
II.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.
Krejčího 1172/3, Liberec 6, 460 06
Mgr. Lenka Škodová, ředitelka organizace
65100654

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr.vložka 629

Předmět smlouvy

Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou pro rok 2013 tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozvoz
obědů. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje realizovat rozvoz obědů do
domácnosti odběratelů, (dále i jen jako „služba"). Specifikace odběratelů je uvedena v
Příloze č. 1 této smlouvy. Odběratelé splňují kritéria, podle usnesení Rady městského obvodu č.
152/02/2013. Za níže popsaných podmínek se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci
účelově vázaný finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s
poskytováním této služby.
III.

Povinnosti příjemce a termín plnění
1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období
duben - prosinec 2013 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v
souvislosti se skutečným rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele.
2. Příspěvek je stanoven ve výši 10 Kč za každý odebraný oběd a bude poskytnut na
základě příjemcem doloženého měsíčního odběru obědů konkrétním odběratelem, který
splňuje kritéria stanovaná poskytovatelem za kalendářní měsíc zpětně.

3. Na základě poskytnutého příspěvku od Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad
Nisou se příjemce zavazuje snížit měsíční stravné, které je hrazeno konkrétním
odběratelem, a to zpětně za příslušný kalendářní měsíc. Měsíční stravné tak bude
sníženo o částku poskytnutého příspěvku, tedy o 10 Kč za oběd.

Místo plnění

IV.

1. Rozvoz obědů bude realizován do místa bydliště odběratele (domácnost), tedy na adresu
uvedenou u konkrétních odběratelů v Příloze č. 1 této smlouvy.

Platební podmínky

V.

1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní
účet příjemce č: 38733461/0100, vedený u Komerční banky, na základě doloženého
měsíčního odběru obědů v období duben - prosinec 2013, po jeho odsouhlasení
poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení
měsíčního odběru obědů za konkrétní měsíc v období duben - prosinec 2013, nebo v
téže lhůtě bude poskytovatelem vytknuta vada tohoto vyúčtování a toto vráceno zpět
příjemci.
Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.

Doba plnění

VI.

Smlouva o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od 1. dubna 2013 - 31. prosince
2013 pro období duben - prosinec 2013, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2013 v měsíci lednu
2014.

VII.

1.
2.
3.

VIII.

Práva a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje v průběhu realizace rozvozu obědů pro odběratele spolupracovat s
poskytovatelem.
Příjemce se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy regulující poskytování této
služby.
Příjemce zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost
poskytovatele o realizaci této smlouvy.

Sankce

1. V případě, že příjemce nesplní svoji povinnost doložit odběr a rozvoz obědů za konkrétní
měsíc dle čl. III, nebude příspěvek za daný měsíc poskytnut.

IX.

Všeobecné podmínky

1. Finanční částka je poskytnuta přísně účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou
částku pouze k předmětu vymezenému v této smlouvě.
2. Jestliže dojde z jakéhokoliv důvodu ke změnám v plánované realizaci projektu (předmětu
smlouvy) a to zejména ukončením odběru obědů v zařízení příjemce ze strany odběratelů,
zavazuje se příjemce příspěvku toto bezodkladně písemně oznámit poskytovateli (nejpozději do
7 dnů od nastalé změny).

X.

Závěrečná ustanovení

Ve vzájemných záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se budou smluvní strany řídit
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících předpisů. Tato smlouva je
vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 2 stejnopisy a příjemce 3 stejnopisy.
Dodatky k té to smlouvě mohou být učiněny pouze písemnou formou.
Ve Vratislavicích nad Nisou, dne:

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě č. 92/2013/05
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50 463 11 Liberec
IČ 262978, DIČ CZ 00262978
Bankovní spojení:
zastoupený starostou Alešem Preislerem
(dále jen poskytovatel)
a
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.
Krejčího 1172/3, Liberec 6, 460 06
IČ: 65100654
Bankovní spojení:
zastoupený Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
(dále jen příjemce)

Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského
obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 17.2.2014, usnesení č. 124/02/2014 s platností od
I . 1.2014 mění takto:
II. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou pro rok 2014 tento dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku na
rozvoz obědů.
III. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období
leden - prosinec 2014 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti
se skutečným rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele, tento dodatek smlouvy se
uzavírá na období leden - prosinec 2014.
V. 1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet
příjemce: 19-6261870247, na základě doloženého měsíčního odběru obědů za období leden prosinec 2014, po jeho odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního
odběru obědů za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2014.
VI. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od
1. 1.2014 do 31.12.2014, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2014 v lednu 2015.
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento
dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.

Ve Vratisiavicígh dne

Aleš Preisler - starosta
poskytovatel

Mgr. Lenka Škodová - ředitelka
příjemce

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku č. 92/2013/05

Poskytovatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30
Lukášem Pohankou, starostou MO
262978

bankovní spojeni:
tel:
email:
(dále jen „poskytovatel")
a
Příjemce:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:

Centrum zdravotní a sociální péče
Krejčího 1172/3, 460 06, Liberec 6
Mgr Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
65100654

bankovní spojení:

(dále jen „příjemce")

Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 7. 1. 2015, usneseni č, 23/01/2015 splatnosti od 1.1. 2015 takto:
II. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro rok 2015 tento dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoz obědu.
III. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období leden prosinec 2015 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladu vzniklých v souvislosti se skutečným
rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele. Tento dodatek smlouvy se uzavírá na období
leden - prosinec 2015.
V. 1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet příjemce:
38733461/0100, na základě doloženého měsíčního odběru obědu za období leden - prosinec 2015, po
jeho odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního odběru obědů
za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2015.
VI. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od 1.1. 2015 do 31.12.
2015, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2015 v lednu 2016.
XI. 3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek je
vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.
Ve Vratislavicích dne

Lukáš Pohanka - starosta
poskytovatel

Mgr. Lenka Škodová - ředitelka
příjemce

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku č. 92/2013/05
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50 463 11 Liberec
IČ 00262978,DIČ CZ 00262978
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 0984943369/0800
zastoupený starostou Lukášem Pohankou
(dále jen poskytovatel)
a
Centrum zdravotní a sociální péče
Krejčího 1172/3, 46006, Liberec 6
IČ: 65100654
Bankovní spojení: 38733461/0100
zastoupený Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
(dále jen příjemce)

Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 30. 11. 2015, usnesení č. 607/2015/05 s platností od 1.1.2016 mění
takto:
II. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro rok 2016 tento dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoz obědů.
III. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období leden prosinec 2016 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti se skutečným
rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele. Tento dodatek smlouvy se uzavírá na období leden
- prosinec 2016.
V.

1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet příjemce:
na základě doloženého měsíčního odběru obědů za období leden - prosinec 2016, po jeho
odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního odběru obědů
za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2016.

VI. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od
1.1.2016 do 31.12.2016, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2016 v lednu 2017.
XI. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek je
vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.

Lukáš Pohanka, starosta
poskytovatel

Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
příjemce

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 92/2013/05
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50 463 11 Liberec
IC 00262978, DIC CZ 00262978
Bankovní spojení:
zastoupený starostou Lukášem Pohankou
(dále jen poskytovatel)
a
Centrum zdravotní a sociální péče
Krejčího 1172/3, 46006, Liberec 6
IČ: 65100654
Bankovní spojení:____________
zastoupený Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
(dále jen příjemce)
Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 5.12. 2016, usnesení č. 520/12/2016 s platností od 1.1.2017 mění
takto:
1. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro rok 2017 tento dodatek č. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoz obědů.
11. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období leden prosinec 2017 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti se skutečným
rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele. Tento dodatek smlouvy se uzavírá na období
leden - prosinec 2017.
V. 1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet příjemce,
uvedený na vystavené faktuře, na základě doloženého měsíčního odběru obědů za období leden prosinec 2017, po jeho odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního odběru
obědů za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2017.
VI. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2017, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2017 v lednu 2018.
XI. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek je
vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.
Ve Vratislavicích dne

Lukáš Pohanka, starosta
poskytovatel

Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
příjemce

Smlouva č. 429/2017/05

Dodatek č. 5
ke Sm louvě o dílo č. 92/2013/05
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50 463 11 Liberec
IC 00262978,DIC CZ 00262978
Bankovní spojení: |
zastoupený starostou Lukášem Pohankou
(dále jen poskytovatel)
a
Centrum zdravotní a sociální péče
Krejčího 1172/3, 46006, Liberec 6
IČ: 65100654
Bankovní spojení:
zastoupený Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
(dále jen příjemce)
Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 4. 12. 2017, usnesení č. 523/12/2017 s platností od 1.
1. 2017 mění takto:
11. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu Liberec
- Vratislavice nad Nisou pro rok 2018 tento dodatek č. 5 smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoz
obědů.
III. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období leden prosinec 2018 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti se
skutečným rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele. Tento dodatek smlouvy se uzavírá
na období leden - prosinec 2018.
V. 1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet
příjemce, uvedený na vystavené faktuře, na základě doloženého měsíčního odběru obědů za období
leden - prosinec 2018, po jeho odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního odběru
obědů za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2018.
VI. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2018 v lednu 2019.
XI. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek
je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.
Ve Vratislavicích dne 8.12.2017

Lukáš Pohanka, starosta
poskytovatel

Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
příjemce

Sm l ouva č 393/2018/05

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 92/2013/05
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50 463 11 Liberec
IČ 00262978,DIČ CZ 00262978_______________
zastoupený starostou Lukášem Pohankou (dále jen
poskytovatel)

a
Centrum zdravotní a sociální péče
Krejčího 1172/3, 46006, Liberec 6
IČ :65100654
■ a iiia iiiiiH iiiiiiiiB i
zastoupený Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace
(dále jen příjemce)
Tímto dodatkem se mění smlouva o poskytnutí příspěvku na základě usnesení Rady Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou ze dne 12. 12. 2018, usnesení č. 69/12/2018 s platností od 1. 1.2018 mění

takto:
11. Smluvní strany sjednaly dnešního dne na základě schváleného rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro rok 2019 tento dodatek č. 6 smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoz obědů.
III. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci ve výši 10 Kč za dovezený oběd v období leden prosinec 2019 a jsou účelově vázány na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti se skutečným
rozvozem a odběrem oběda do domácnosti odběratele. Tento dodatek smlouvy se uzavírá na období leden prosinec 2019.
V. 1. Jednorázový příspěvek ve výši 10 Kč za odebraný oběd bude poukázán na bankovní účet příjemce,
uvedený na vystavené faktuře, na základě doloženého měsíčního odběru obědů za období leden - prosinec
2019, po jeho odsouhlasení poskytovatelem.
2. Celkový příspěvek za konkrétní měsíc bude poskytnut vždy do 14 dnů od doložení měsíčního odběru obědů
za konkrétní měsíc v období leden - prosinec 2019.
VI. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se sjednává na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.
12. 2019, s vyúčtováním za měsíc prosinec 2019 v lednu 2020.
XI. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek je
vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana dostane po jednom výtisku.

Ve Vratislavicích dne

Lukáš Pohanka, starosta
poskytovatel

19.12.2018

Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
příjemce

