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Darovací smlouva

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku s odkazem na ust. § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely

následující smluvní strany

Obec RašRovice
se sídlem Raškovice 207
lČ 00577006
za niž jedná Jiří Blahuta, starosta obce

dále jen jako ,,strana darující' či ,,dárce"

a

Adámkova vila, Domoy se zvláštním režimem, z.ú,
lČ 09276181
se sídlem Raškovice 28,739 04 Raškovice
za niž jedná Lenka Janeěková, ředitelka

dále jen jako ,,strana obdarovaná" či ,,obdarovaná"

všichni shora uvedení také jen jako ,,smluvní strany" či ,,úěastníci"

l.

Předmět smlouvy

1.1 Dárce se zavazuje darovat obdarované peněžní prostředky, a to ve výši 80
000,- Kč (slovy: osmdesáttisíc korun českých).

1.2 Částka dte bodu 1.1 této Smlouvy byla vypočtena jako násobek klient
s trualým pobytem k 1.1. daného roku a sdílenou daní na obyvatele.

1) Pro rok 2022 se jedna o klienty.
2) částka 16 000,-Kč za každého klienta (který měl trualý pobyt v obci

Raškovice k 01.01.2022
Obdarovaná tyto peněžní prostředky (dar) přijímá a zavazuje se je použít
v souladu s účelem uvedeným v této Smlouvě a za podmínek touto Smlouvou
stanovených.



2.1

ll.

Účet smtouvy

Smluvní strany shora uvedené prohlašují a činí nesporným, že i pro potřeby
nově přihlášených občanů obce Raškovice, je nezbytné a potřebné zajistit
sociální službu, která je poskytována obdarovanou a specifikována níže
v textu této Smlouvy.

Obdarovaná, jakožto ústav, je právnickou osobou, zřízenou za účelem
poskytování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Só., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,zákon o sociálních službách"),
a to v oblasti domova se zvláštním režímem, a je zřízena za ťlčelem realizace
péče o osoby, které potřebuji pomoc a péči druhé osoby, a zajištění
důstojného prožívání stáří v bezpečí a pohodlí.

Obdarovaná prohtašuje, že je schopna zajistit pro občany obce Raškovice
sociální službu, spočívající v poskytnutí zdravotně ošetřovatelské péče,
zdravotní péče, podávání medikace a mimo to také dalších služeb, a to pro
seniory a jiné osoby, kterym fyzický nebo psychický stav neumožňuje vést
plnohodnotný život v jejich domově, či potřebují dopomoc při jednotlivých
úkonech čijednáních (dále také jen ,,osoby, o které je peěováno").

Obdarovaná dále prohlašuje, že v rámci své činností zajišťuje pro osoby, o
které je pečováno, především, nikoliv však výlučně, ubytování (a to včetně
souvisejících činností, jako je úklid, praní, žehlení, apod.), celodenní
stravování, nápomoc při zvládání běžných úkonů péěe o sebe sama
(například nápomoc s oblékáním, polohováním, pohybem, pomoc pří osobní
hygieně, apod.), nápomoc při udržení či obnovení sociálních Rontaktů,
aktivizaění ěinnost a pomoc a podporu při uplatňování jejich práv a
oprávněných zájmů, a také při obstarávání záIežitostí běžného života
(dále také jen ,,sociální službu").

(Jčetem poskytnutí (darování) peněžních prostředků, jak jsou uvedeny v čl, I
této Smlouvy, je krytí ěásti tzv. oprávněné provozní ztráty, která vzníkne
obdarované za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými
náklady dané sociální služby, která je vykonávána obdarovanou a
rozpočtovanýmí úhradami osob užívající socíální služby podle zákona o
sociálních službách, včetně rozpočtovaných jiných zdrojů (např. ťlhrady
zdravotních pojišťoven, dotace úřadu práce, tžby z vlastní činnosti, dary,
apod.), vyjma dotací ze státního rozpočtu poskytnutých dle zákona o
sociálních službách, přičemž musí být zachována podmínka příměřenosti a
hospodárnosti rozpočtovaných nákladů sociáIní služby a jejich srovnatelností
pro daný druh sociální služby v rámci příslušného území, vyplývající z
Metodiky MPSV ČR.

2.2

2.3
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lll.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Dárce se zavazuje peněžní prostředky dle čl. l. této Smlouvy zaslat
obdarované na její účet, č.ú. 246398900a5500, pod VS 00577006, a to částku
ve výší 80 000,- Kč nejpozdějí do 31,3.2022, a to za předpokladu, že tato
Smlouva nabude účinnosti dle bodu 5.6 této Smlouvy.

lv,

Odstoupení od smlouvy, vrácení daru

4.1 V případě, že obdarovaná poruší kteroukoliv povinnost stanovenou touto
Smlouvou, případně se kterékoliv prohlášení obdarované v této Smlouvě
ukáže či stane nepravdivým, má pro tento případ dárce právo od této Smlouvy
odstoupit. V takovém případě se smlouva od počátku ruší a obdarovaná je
povinna vrátit dárci vše, co od něj obdžela, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy jí bylo doručeno odstoupení od této Smlouvy ze strany dárce.

Smluvní strany se pro vyloučení pochybností dohodly, že odstoupení od této
Smlouvy, jakož i všechna ostatní jiná oficiální sdělení, či projevy vůle, které
smluvní strany vůči sobě učíní, budou činit výhradně písemně a
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně prostřednictvím
datových schránek).

Smluvní strany se dále dohodly, že listina adresovaná jedné straně této
Smlouvy druhou stranou této Smlouvy se bude považovat za doručenou vždy
desátého dne po odeslání listiny prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb. Lhůta dle tohoto odstavce této Smlouvy započne svůj běh den
následující po dni, ve kterém bude listina odeslána.

V.

Další ujednání a závěreěná ujednání

5,1 Účastníci této Smtouvy se zavazují vykonat veškerá právní jednání, jichž je
podle této Smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu,
aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto Smlouvou, a to i
v případech, kdy to tato Smlouva výslovně nezmiňuje. Ukáže-li se, že je
některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo
nevynutílelné, či stane-li se takovým v budoucnu, j€, či bude neplatné,

" odporovatelné nebo nevynutitelné, pouze toto ustanovení a nedotýká se ťo

platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. (tčastníci této Smtouvy se
zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným,
které v nejvýšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného
ustanovení.



5.4

5.2

5.3

5.5

5.7

Práva a povínnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

Tuto Smlouvu lze měnit jen na základě písemných, vzestupně číslovaných
dodatků.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech, kdy každý účastník
Smlouvy obdží po jednom stejnopise.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu účastníků této Smlouvy o předmětu
smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i
písemná.

Tato smlouva nabývá platností a účinnosti podpísem poslední ze smluvních
stran této Smlouvy.

V případě, že obdarovaná nebude již dále zařazena jako poskytovatel
sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,
a zároveň nebude stranou uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za její výkon, nebo nebude již pověřena k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu, dohodly se smluvní strany, že se tato
Smlouva od počátku zrušuje bez dalšího.

Smluvní strany se dále dohodty, že v případě, že obradovaná přestane
vykonávat sociální službu, jak je definována shora, je dárce oprávněn
požadovat vrácení daru, a to v rozsahu, ktery je vypočten následovně:

Částka, kterou obdĚí obdarovaná na základě této Smlouvy, bude vydělena
dvanácti měsíci, a násobena počtem měsíců, ve kterych nebude sociální
služba, jak je definována shora, ze strany obdarované vykonávána po celý
kalendářní měsíc.

tJčastníci této Smlouvy prohtašují, že tuto Smlouvu uzavřeti na základě vážné
a svobodné vůle, Smlouvu si podrobně pročetli, jejímu obsahu porozuměli, a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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5.6

5,8

5.9

V Raškovicích, dne 10.03. 2022

Za obec Raškovice, starosta obce Jiří Blahll

V Raškovicích, dne 10.03.2022

Za Adámkovu vilu, Domov se zvláštním režimem, z,ú., Lenl


