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Veřejnoprávní
smIouvu
o poskytnutiveřejnésIuŽbypro za'ištění
potravinové
obsIužnosti
v ma|éobci
|.PreambuIe
a výk|adpojmů
ÚčeIem!zavřenÍtéto
VeřejnopráVn
i smIouVy]e zajištěnípotravinové
obsIuŽnostiVenkoVa
formoupíoVozoVání
Venkovskýchobchodů,a to v |okalitáchs počtemobyvate|do ,1000občanů'Provoz těchto Venkovských
obchodůje z h|ediskaekonomickýchukazate|Ůa daňovýchpovinnostÍ
d|ouhodoběztrátovýa z h|ediska
da|šlhoVýVojenerentabiInÍ'
TatosituacernúŽeVéstaŽ ke ztrátějednéz tradičnÍch
součástÍ
ku|turyvenkova
kdy docházÍk uzavkáníprodejenve venkovském
prostoíu'Rentabi|ita
prode]enje přímoodvis|áod VeIikosti
podnikánÍ
obcéa počtuobyvate|.
o obchodujakofoÍmé
|zevšákuvaŽovatu obcís počtem
obyvate|nad 1ooo
osob.NaopakV |oka|itách
do 1000obyvateIse obchodstáVáVeřejnous|uŽbou'
je prodejzboŽ|dennl potřebyV mnoŽstvÍsortimentua kvalitépod|e
cl|em poskytnutí
VeřejnopráVní
s|i]žby
p|atné
potravinářské
|é9is|ativy'
prostředíprodejny'jakoŽi poskytnutí
V zákaznickypřívětivém
da|Ších
foíern
dop|ňkových
s|uŽebpro občanyobce a při|eh|ých
|oka|it.
Poskytnutí
tétosluŽbyze stranyJEDNoTY zábřeh'
musí být ekonomickya finančněVyVáŽéné,
poctivéz h|ediskavykazovánítrŽeb,odvodůdani a p|acenl
pojištěn|.
sociá|n|hoa ŽdravotnÍho
Musl být poskytovánozaměstnancidruŽstva'kteřÍbudouodměňováni

dÚsto]ným
mzdam V náVaznostna Vývoiiprúměrné
mzdyVceské Íepub
ice' současněbudoupracovat
V prostřediprodejny'
kteÍábude sp|ňovatbezpečný
píovozvsou|adus p|atnými
právn|mi
a hygienický
předpisy'
H|avnímposlánímtaktokoncjpované
potravjnové
Veřéjné
s|užbyje zajištění
obs]užnosti,
tedy dostupnosti
prodejnyproVšechny
občanyobce'zejménaprostaÍšíoběany
a matkys dětmi,Ved|emoŽnostikaŽdodenního
nákupua VyuŽití
da|ších
sIuŽebprodejny'se prodejnapro občanyobce stáVá imístemdenníhosetkáVání,
Neménědů|éž
tá je i podporazaměstnanosti,
a to VytvořenimpracovnÍch
prodejem
místV prodejně'př!čemŽ
pokavindocházl ik podpořemÍstních
regioná|nich
poÍavina pěstite|ů
pÍoduktů
Výrobců
zemědě|ských
P]atbaza poskytnutou
Veřejnous|uŽbubude s|oužitzejménana Óástečné
pokrytíVyna|oŽených
mzdových
proslředkú
personáu prodejny'včetněodvodůna sociá|nia zdravotní
pojiŠtěni'
VÝkIad
zákIadních
ooimů]
oefinice s|užbyveře.inéhozájmu/veřejnés|užby= sLuŽba'jejížzaj]št'ováni
Ve prospěchurčité
skupiny
jako ce|kuje ze stranyorgánůveřejnéspráVypovaŽovánoza nezbytnéz dŮVodU
občanů
nebo spo|ečnosti
ku|turnÍch'
sociá|ních
nebospo|ečenských'
Je to hospodářská
č]nnost.
kterouorgányVeřejné
správydefinují
jako s]uŽbyzvláŠtního
Významupro sVéobčanya kteréby bez Veřejného
zásahu neby|yposkytovány,
nebo
podmínek
by by|yposkytovány
za méněpřiznivých
IVIusí
Vykazovat
v|astnostl
odIišné
V po|ovnání
s běŽným
ekonomckým|činnostm
. To znamená.Že je]lposkytování
jinakby
existencetrŽního
se|hání'
]e odÍazem
neexs|ovaI
dŮVodprojeiiposkytování.
nebol'by tutočinnost
moh zabezpečovat
sám trh'
Poskytovánitétos|UŽbyza podmínekdefnovanýchorgánemVeře]néspráVy nevytvářívŽdy pÍopodniky
dostáteěnoumotVaci'abyj]zabézpečova|y'
a to z dúVodt],
žemůŽeVéstke ztrátovému
hospodařeni,
Dotace = finančnímezera mezi nák]adya příjmyposkytovate|e
s|užby'Finančnípodpora s|ouŽíjako
kompenŽaceza poskytování
Veřejnés|uŽby.Je určenaVýhradné
pokrytí
na
dodatečných
nák|adŮ,kteréjsou
podporaněkdyoznačuje
odrazémzávazkuVeřejnés|uŽby(protose tatofinanční
jako Vyrovnávací
p|atba)'
objednate|veřejnés|užby= 6!.n5nVeřejnéspÍávy,V tomtopř|paděobec, která má o tlto Veře]nouslužbu
zájem.a to na zák|adé
rozhodnlrtíobecního
zastLrpile|stva'
PoskytovateIveřejnés|užby
JEDNoTA' spotřebnídružstvozábřeh je drLržstvo,
kteréby|oza|oŽenov |oce í956 na demokratických
a
principech
proto'abypomoh|o
svobodných
z|epšovat
kaŽdodenni
Životsvýmč|enům
a zákazníkúm''
l|. Misto poskytnutíveřejnésIužby
JEDNoTA.spotřebni
druŽstvoZábřeh]eV|astnikem
prode]ny
poiravn a srniŠeného
a provozovate|em
zboŽí
interněoznaóenou
č.524,umístěné
V budověbez č'p./Č'e.,
paÍce|y
kteráje souóástistavební
č 260vobci
lvla|etín
a katastrá|ním
úzernistani Ma|etín'ProdejnazajiŠt,uje
zásobováníobyvate|obce a oko|níchloka|it
potravinářským
a spotrebnÍm
zbožím'
zejménazboŽímdennípotřeby.jakoŽ ida|šís|uŽbyVyp|ýVajÍcÍ
z předmětu
Dodnikání
druŽstva'
||.Předmět smIouvy
Předmětem
tétosm|ouvyv sou|adu
se zákonemč 128/2000
předpisů
sb', o obcich'Ve zněnípozdějšich
a
pravldlechÚzemníchrozpočtŮ,
zákonemč' 250/2000sb'' o rozpočtových
je
Ve zněnípozdějších
předpisů,
zajištěníveřejnés|užbypotravinovéobs|užnostize slrany poskytovate|ea jei| úhradaz řozpočtu
objednate|eveřejné s|užby' ve formě dotace (dá]e jen 'dotace') nebo piÍspěVku'pod|e podmínek
sjednanýchV tétosm|ouvě'
Výplata
dotaceumožnÍ
obcijakoobjednate|i
Veřejné
sIužby]
. provozování
prodejny
smíšeného
zboŽíaposkytováni
s]uŽeb
casch back'dobÍjenÍ
mobi|ních
te|efonú
al
j eko|ogické
. udrŽování
pÍodejny
po techn]cké
stráncetak aby se neLJstá|e
y a rozŠiiova|y
zkvaIitňova
přměřeně
potřebámobce a pos|ednírnu
s|uŽby
kJeji
Ve
ikosti,
vývojiprodejnípíaxe zachování
]eji
úrovněnabídkyprodejepotÍavln
a zbožidennipotřeby'
. podí|ení
se na spokojenostia informovanosti
občanů'
svýchzákaznikůo novýchs|uŽbáchV prodeji
zboŽi a o děníVobci' prostřednictvÍm
pořádánímřádnýchi mimořádných
svýchzaměstnanců'
letákoVých
akcí'
. h|édání
cesty k efektivnÍmu
chodu prodejnyza přijatelných
ekonomickýchpodmínektak' aby při jejÍ
přlpadné
ztrátovostibyIudrženjeji přechodnýprovoz'

.
.
.
.

spoIuprácepř.organizacirnístních
spoIečenských
a jinýchakcich,
vyhotovení
přijubi|eJch
dárkovýchba|lčkú
za výhodné
ceny'kteréjsou vhodnéproVyužití
občanů.
řešenípřipomÍnek
ze stranyobce k personá|!a provozuprodejny'
pod|ekonkrétnich
podmínek
provozu
da|Ši
ujednání
prodejny
mohoubý|pří|ohou
téiosm|ouvy.
|V Výše dotacé a jeií spIatnost

ootacese sjednáVáVe Výši50.000'.Kě, splatnáje Ve dvousp|átkách,a to takto:
25'000Kčdo 15'8'2019'
25'000Kčdo 30'11'2019'
Dotacebudeobjednaté|em
poskytovate|e
uhrazenana účet
Veřejnéslužby'Vedenýu Komerěníbanky.a's.,
čís|o
účtu:
114841/0100,
Vs 524'
Poskytovate|
Veřejnés|uŽbyá příjemcedotacebere na vědomí'žefinanční
prostředkyshora uvedenéjso!
poskytovány
V reŽimupodpoly'de minimis'''Ve smys|uNařízéní
KomiseEvropskýchspolečenstýÍ
č'36012012
ze dne25.dubna2012o použitíč|ánku
107a 1o8sm|ouvy
o fungování
Evropské
uniena podporu
de minimis
podnikům
poskytujícím
udí|enou
s|Užby
obecnéhohospodářského
zá].mu- strop500 000 EUR'
V. Doba trvánismIouvy
TatosmLouvao poskytován
íVeřejnés uŽbyse sjednáVána dobu určitou's p|atností
a ÚČinnosti
od 1. 7. 2019do 3í.12.20í9.
K zánikutétosm|ouvy
docházi:
a) na zák|aděpísemné
dohodysmluvnich
stran.
b) písemnou
výpovědí
s í mésičnívýpovědní
hŮioupod|eč|ánku
V|''bod5) tétosm|ouvy,
pod|eě|ánkuV|'' bod 6) tétosm|ouvy.
c) okamŽitým
odstoupenÍm
d) pisemnou
výpovědÍ
s 6 měsíčnívýpovědní
|hůtou
bez udánídůVodÚ,

V|. Práva a povinnosti poskytovate|evéřejnés|užby
1)PoskyiovateIveřejné
sIužby
a příjemce
dotacese zavazujei
a) použítdotaci co nejhospodárnějia VýhÍadněv sou|adu s předmétemtéto sm|ouvy
speciflkovaným
V Ó|' |||.tétosm|ouvy'
b) neposkytovat
tutodotac]jinýrnfyzckýmčipráVnickým
prostředkyz dotace
osobám,nepoL]ŽÍt
najinéúče|y'
c) oznámitneprodleněobjednatel]
Veřejnés]uŽbyzměn! VŠech
identifikačnich
Údajůuvedených
v tétosm|ouvěa změny str!kturyposkytovate|e
VeřejnésLuŽbyVčetněpřeměnynejpozdějido
10 dnůodedne'kdytytozměnynasta|y'
d) před|oŽit
objednate|i
veřejnés|Užby
celkovéVyú
Čtován
ídotacenejpozdějido 15' '1'2020'
prostředkyVrátitnejpozdějido 30 dnůod data před|oŽenI
PřípadnénevyÓeÍpané
vyúčtování
objednate|i
Veřejnés|LŽbyna jeho účet
e) za úče|emověření pIněni povinnosti'Vyp]ýVajících
z této sm|o!Vy. Vytvoř]tpodmínky
k pÍovedení
kontro|y
Vztahujícíse
k předmětup|něnípod|etétosmlouvy,

2) V případězániku poskytovate|e
Veřejnés|!Žbys Likvidací:
a) je povinenposkytovate|Veřejné
prostředkyspo]us VyÚčtováním
s|!Žbyneprod|eně
VÍáttnevyčerpané
nejpozdějido30 dnůod oznámenína účét
objednaie|e
Verejné
sIuŽby'

b) objednate Veře]nés|uŽby Tozhodneo dalšímvyuŽiti majetku pořízenéhoz dotace' právo
poskytovate|e
Veřejnés|uŽbynak|ádats tímtomajetkemje Vázáno na pÍsemný
souh|asobjednate|e
Veřejné
sIužby

3) ob]ednateVeřejnés|uŽbyje oprávněnVe smys|uzákona Ó' 32a/20o1sb', V p|atném
zněníkontro|ou
je
ověřovathospodáÍnost
a úče|nost
čerpánídotace Včetněp]něnípodmínektétosm|ouvy,Ke kontÍo|e
přijemcedotacepovinenpřed|oŽit
kontronirnuolgánuobceVeškeré
Účetnldok]adysouVisejicí
s čerpáním
dotace.Kontro|nim
orgánemobcejakoobjednate|e
Veřejné
s|uŽby
Výboíneboda|šiosobyurčené
]e kontrolnÍ
poVéřenim'

je povinensp|nitpřipadnáopatření,
4) PoskytovateL
Veře]né
s|užby
kterámu budouuIožena
kontÍo|ni
oÍ9ánemobce jako ob]ednate|e
veřejnésIužbyna zák|adě kontro|zaměřenýchna Čerpánlposkytnutých
f nančnichprostředkú'
a to V termínu'rozsah! a kva|itěd|e poŽadavkŮstanovenýchpřisluŠným
kontro|ním
orgánem.PoskytovateI
prostředkÚje povinenpísemněinformova
veřejnés|užbyjako přÍjemce
finančních
orgán'ktenimu opatřéní
u]ožr|'
o sp|něníu|ožených
opatřenlk nápravě

přijemcedotacejako poskytovate|
5) Poruší.|i
VeřejnésLužby
nékterou
z povinnosti.kteráje uvedenaV této
smouvě,]e obec]akoobjednatel
Veřejné
sluŽby'opráVněna
tutosm]ouvuVypovědět.
Výpověd'musí
mít
pisemnou
poskytovate|j
foÍmu
a musíbýtprokazate|ně
doručena
Veřejné
s|uŽby'
Výpovědni
Ihúta
činí
1 měsic
po dni.kdy mu by|aprokazate|ně
a počináběŽetdnem nás|edujícim
doručena'
6) Poruši|iposkytovate|
Veřejnés]uŽbyzv|ášl,hrubýmzpŮsobempovlnnostiVyp|ýVající
jé
mu z tétosm|ouvy'
obec jako ob]ednate|
Veřejnés|UŽby,opráVněnaod tétosm|ouvyodstoupit'Za zv|ášt'hÍubé
porLrŠení
se
povaŽuje
poíuŠenl
povinnosti
uvedené
V č|'V|,pism a).b)

pouŽti nebozadrŽeníposkytnutých
7) KaŽdéneoprávněné
je povaŽovánoza poruseni
flnančních
prostředkú
rozpočtové
kázně Ve smys|uustanovení
zněni a obec jako
s 22 odst' 2 zákona č 25a|2a00sb' V p|atném
oblednatelVeřelnésIUŽby]eopráVněna
řešt poruŠeniÍozpočtové
kázněVesmys]u
L]stanovenís22
uvedenéh
zaRona

8) Při podezřeni na porušenirozpočtové
kázně můŽeobec jako objednate|Veřejnés|uŽbypozastavit
poskytnutípeněŽníchprostředkúdo Výše předpok|ádaného
odvod! tato skutečnostbude nás]edně
zoh|édněna
V oříoaděŽe budeodvodu oŽen'

po zj]štění
porušení
9) obec jako objednate|
veřejnés|uŽbyneprod|eně
některého
ustanovení
tétosm|ouvy
prostředkú
zahájířizenío odvoduposkytnutých
f]nančních
zpět do jeho rozpočtu
z tituIuporušení
Íozpočtov
kázně a to Vsou|adus ustanovenim
lozpoótech.
Ve zněni
s 22 zákonač' 250/2000sb'' o územních
pozdějšÍch
předpisÚ'Výšeodvoduza porušení
rozpočtové
kázně se stanoviV sou|adus ustanovenims 22
pravid|ech
odst'5 zákonač'250/2000sb'' o ÍozpoÓtových
územních
rozpočtů'

10) Př porLJŠeni
více povinnostise částkyjednot|ivých
odvodůsčítajinejvýŠe
Všakdo Výšepeněžnich
prostředkÚposkytnutých
ke dni porušenirozpočtové
kázně'

11)Za prodenl s odvodemza porušení
rozpočtové
kázně budeVyrněřenopená e Ve Výši1 promi]ez částky
odvoduza kaŽdýdenprodIenine]VýŠe
VŠak
do výŠe
po dni,
odvodu'Pená|ese poČítá
ode dnenás|edujiciho
peněŽnich
kdydoŠ]o
k por!šeni
rozpočtové
prostředkŮ
kázně.do dnepřipsání
na Účetobce]akoobjednate|
Veře]né
s|UŽbyV pilpaděporušeni
rozpočtové
kázněpod|es 22 odst,2 písm b) zákonač'250/2000
sb'. o
pravidech územnichrozpoČtů'
rozpočlových
Ve zněnípozdějšich
předpisůse pená|epoÓítáode dne
po dni do kteréhoměl poskytovate|
nás edujícího
VeřejnésuŽby jako příjemcedotace odvod na zák|adě
p atebniho
Výměru
uhradit'
Pená|eniŽší
než1 000,.Kčse neuoŽi'

V||.závěrečná
ustanovení

1) Poskytovale|
veřejnés]užbyprohlašuje
a podpisemsm]ouvystvrzuje'Že by před podpisemtétosm|ouvy
řádněa podrobně
seznámens podminkamičerpáníÍinanónich
prostředků
d|etétosm|ouvy.
berena Vědomí
podmínky.
Všechnystanovené
Vys|ovuje
s nim svůjbezvýhradný
souhas a zavazujese k jejichp|něnl,stejně
jako k p|něnízáVazkůVyp|ýVajicÍch
mu z létosm|ouvy'

2) obě sm|uvní
stranyse zavazují'že při p|něnípodrnínek
d|etétosm|ouvy.zejménapři čerpánifinančníc
pÍostředkŮ'
budoupostupovatV sou|adi]s pravid|y
týkajicimise veřejnépodpory'

tétosm|ouvypod|és 10 d) zákona č' 250i2000sb'' o
Poskytovate|
veřejnés|uŽbysouh|asíse ŽveřejněnÍm
předpisů'a podlezákona č'340/2015sb.'
pravid|echúzemnÍch
Ve zněnípozdějšich
rozpočtů'
rozpoětových
podmínkáchúčinnosti
téchtosmIuva o regisřu sm|uV(zékono
něktenichsm|uv'uvéřejňovánI
o zv|áštnÍch
popřípadé
pod|e
přís|ušných
t]stanoveni
uvedenýchzákonů'kde zákon povinnost
obdobně
registrusm|uV),
svéhonázvu/jména,
dále
souh|asi
se zveřejněním
VeřejnésLuŽby
zveřejnitsm|ouvuneuk|ádá'Poskytovate|
je]í
poskytnuté
Výše'
a
síd|a/adresy
byd|iště'
úče|u
dotace
stranami'
dnempodpisuobémasrnIuvnimi
a úěinnosti
3) Tatosm|ouvanabýváp|atnosti
dodatkůna zák|adědohodyobou
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