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Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  

a o poskytnutí dotace na rok 2017 
(dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

Níže uvedeného dne a roku zavřeli: 

 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22  Lysá nad Labem,  

IČO 00239402, DIČ CZ 00239402, bankovní účet č.: 27-050 426 8369 / 0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem OTAVOU,  

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

organizace SEMIRAMIS z. ú.,  

se sídlem Dlabačova 2208, 288 02, NYMBURK 

IČO: 70845387, bankovní účet č.: 

zastoupená panem Bc. Miroslavem ZAVADILEM, DiS., 

(dále jako „žadatel“) 

 

 

Veřejnoprávní smlouvu č. 2017 - 0319/ŠSK  o přistoupení ke smlouvě o 

pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  

a o poskytnutí dotace. 
 

 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout žadateli dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 

90.000,00 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Částka bude převedena na účet žadatele 

v jedné splátce do 30.11.2017. 

 

 

II. 

 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá. Žadatel se zavazuje, že dotaci využije na 

poskytování rodinného poradenství pro klienty Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a 

kultury MěÚ Lysá nad Labem, a to za období 01.01.2017 - 31.12.2017. Dále se obdarovaný 

zavazuje, že pokud dotaci nebo její část nevyužije na výše uvedený účel, vrátit ji celou nebo její 

nevyčerpanou část zpět poskytovateli nejpozději do konce roku 2017 na účet poskytovatele č. 27-

0504268369/0800. 
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Žadatel je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací vypořádat dotaci 

ke dni přeměny nebo zrušení právnické osoby žadatele. 

 

 

III. 

 

1) Žadatel se zavazuje předložit finanční vypořádání do 31.01.2018 a to formou předložení 

Závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace a výsledovky hospodaření.  

2) V případě, že nebude předloženo finanční vypořádání v termínu a způsobem uvedeným v odst. 

1) čl. III. této smlouvy je povinen žadatel vrátit dotaci do 28.02.2018 na účet poskytovatele č.: 

19-0504268369/0800. 

 

 

IV. 

 

Město Lysá nad Labem touto smlouvou přistupuje ke Smlouvě o pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu číslo S-16812/SOC/2016, které bylo poskytovateli vydáno 

Středočeským krajem dne 13.02.2017. 

 

Finanční dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 

hrazené poskytovateli 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). 

 

 

          V. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Poskytovatel 

dotace obdrží 2 vyhotovení a žadatel 1 vyhotovení. Ostatní právní vztahy vzniklé z této smlouvy 

a výslovně touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy. 

 

Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost této 

smlouvy je sjednána na dobu určitou a to od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

     

VI. 

 

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.  

 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a 
opravách provedených v registru smluv.   
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Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 

na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz),  a to včetně 

všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

Doložka:  

Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 20.09.2017  

usnesením č. 117. 

 

 

V Lysé nad Labem dne …………………..                    V Nymburce dne ………………………. 

 

    

  

 

…………………………………..    ………………………………………. 

Město Lysá nad Labem                                                      Semiramis, z. ú. 

zastoupené panem                                                              zastoupený panem  

Ing. Karlem OTAVOU                                                        Bc. Miroslavem ZAVADILEM, Dis. 

starostou Města Lysá nad Labem                                     ředitelem organizace Semiramis, z. ú. 

 

http://www.mestolysa.cz/

