,:

^\§}

l

+';

/'s,,'{§

(\

Veřejnoprávní smIouva

.{

.-^"$.}§
<. \ r§vo.
_i\\,

r,"i

Sr

9,

o poskytnutí veřejné služby pro zajištěnípotravinové obslužnosti v malé obci
uzavřená podle ustanovení § 10a) zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 - 170) zákona č, 500/2004 Sb,,
správní řád ve znění pozdějších předpisů

Nížeuvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
Objednatel veřejné služby:

obec

HELVíKoVtcE

sídlo: Helvíkovice 3, 564

01 Žamberk
zastoupena: paní Janou Kolářovou, starostkou obce

lČ: OO58O929
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
čísloúčtu:1 07489301/0300
tel.: 465 612 527: mobil: 602 3'10 717; e-mail:ouhelvikovice@orlicko.cz

PoskytovateI veřejné služby:

koNzuM, obchodní družstvo v Ústí nad orticí
Tvardkova 1191, 56213 tJstí nad Orlicí
lČ: 00032212 D|Č: CZOOO32212

zastoupeno: lng. Miloslavem Hlavsou, místopředsedou představenstva
lng. Zdeňkem Šemberou, členem představenstva
bankovníspojení: Komerčníbanka, a. s. pobočka Ustí nad Orlicí
číslotičtu: 11 3611/01 00
družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl Dr XVlll, vložka 352
tel,465523056; mobil: 602466974; 724302794; e-mail: sekretariat@konzumuo.cz
tuto

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí veřejné služby pro zajištěnípotravinové obslužnosti v malé obci
!.

Preambule a výklad pojmů

Účelem uzavření této veřejnoprávní smlouvy

je

zajištěnípotravinové obslužnosti venkova formou

provozování venkovských obchodů, a to vlokalitách spočtem obyvatel do 1000 občanů.Provoz těchto
venkovských obchodů je z hlediska ekonomických ukazatelů a daňových povinností dlouhodobě ztrátový a
z hlediska dalšíhovývoje nerentabilní. Tato situace můževést až ke ztrátě jedné z tradičníchsoučástí kultury
venkova, kdy dochází k uzavírání prodejen ve venkovské.m prostoru. Rentabilita prodejen je přímo odvislá od
velikosti obce a počtu obyvatel. O obchodu jako formě podnikání lze však uvažovat u obcí s počtem obyvatel
nad '1000 osob. Naopak v lokalitách do 1000 obyvatel se obchod stává veřejnou službou.
Cílem poskytnutí veřejnoprávní služby je prodej zbožídenní potřeby v množství, sortimentu a kvalitě podle
platné potravinářské legislativy, v zákaznicky přívětivém prostředí prodejny, jakož i poskytnutí dalších forem
doplňkových služeb pro občany obce a přilehlých lokalit. Poskytnutítéto služby ze strany družstva KONZUM,
obchodní družstvo v Ustí nad Orlicí, musí být ekonomicky a finančně vyvážené, poctivé z hlediska

vykazování tržeb, odvodů daní a placení sociálního a zdravotního pojištění. Musí být poskytováno
zaměstnanci družstva, kteří budou odměňováni důstojnými mzdami v návaznosti na vývoji průměrnémzdy

v prostředí prodejny, která bude splňovat bezPeěný a
předpisy.
hygienický provoz v souladu s platnými právními
rtiávnim ioslaním takto koncipovaňé v'erelne stirzOy je zajištěnípotravinové obslu.žnosti, tedY dostuPnosti
prodejny pro všechný oneariy obce, zejména pro- starŠíobčany a matky .s dětmi. Vedle moŽnosti
nákupú a vyuziti dalšich Štuzen prodejny, se prodejna pro občanY obce stává i místem

českérepublice. Současně budou pracovat

v

kazoóaónňino
-záměstnanosti,
a to vytvořením pracovních míst
denního setkávání. ruemene důležitá je i podpora
a
v prodejne, přičemžprodejem regionálních potiavin dochází i k podpoře místnÍchvýrobcŮ Potravin
pěstitelů zemědělských produktů
1_1_ ._^a__._|_ .. _L^í^L ....^]^Ál,
vYcházi
bnecnly model pro úýJdeet finančnípodpory pro zajištění veřejné služby prodeje potravin v obcích
prŮměrné
mzdY
prodejny
vývoje
a
tržeb
z počtúobyvatel oocóinebo její části, oosaŽeirycn maloobchodních
v

čR.

platba za poskytnutou veřejnou službu bude sloužit výhradně na částeČnépokrytí vYnaloŽených mzdových
prostředků personálu prodejny, věetně odvodů na sociální a zdravotní PojiŠtěnÍ.

vÝklad základních poimů:

Definice služby veřejného zájmu/veřejné služby = služba, jejížzajišťování ve prospěch urČitéskupiny
z dŮvodu
občanůnebo společnósti jako Óelku je zá strany ořgánů ve,řejlé správy povaŽováno za nezbYtné

veřejné sPráv_Y definují
kúlturních, sociátnicn ňánó iporeeenŠrycn. le tó noŠpodářská činnost, kterou orgánY
jáŘo iruzo,v zvláštního uý.nuiru pro sué občany q k!9ré by bez veřejného zásahu nebYlY PoskYtovánY,_nebo
porovnání s běŽnými
by byly poskytovány .^Áene pří2nivých podmtirek. MusíúykazovatÓdtiSne vlastnostiv
selhánÍ, jinak bY
tržního
eŘoňoi,i"r.ými einnbstmi. To žnameÁa,2ejejíposky_tovaňi P odrazem existence
trh,
sám
neexistovaídůvod pro její poskytování, nenóťby tuto ěinnost mohl zabezPeČovat
vŽdy pro podniky
Rost<ytovani této šlur6ý iu póo.in"Ř definouáných orgánem veřejné správy nevytváří
hosPodařenÍ,
ztrátovému
ke
vést
může
že
dostatečnou motivaci, á'oy ji )abezpečovaly, a to z důvodÚ,
podpora _slouží. jako
Dotace = finančnímezera mezi náklady a příjmy poskytovatele služby. Finan_óní
jsou
Řorp"nr"." za posxýtoúníveřejné služby. .re,gřee!ra_výhiadně na pokrytí dodateěných nákladŮ., které

jako vYrovnávací Platba).
odrazem závazkuverálne služby (proto se iato finanění podpora někdy označuje

veřejnou sluŽbu
objednatel veřeiné služby = orgán veřejné správy, v tomto případě obec, která má o tuto
zďlém, a to na základě rozhodnutíobecního zastupitelstva,

Poskytovatel veřej né služby
více neŽ sto letY na
Konzúm, obchodni oiuxtvo'v Ustí nad orlicí je družstvo, které bylo zaloŽeno.Před
Život svým ělenŮm a
demokraticklicn a svánóonycn principech protÓ, aby pomohlo zlepšovat kaŽdodenní
kraji a má.svŮj
zákazníkům. v soueasné d;bě irrovoiule ito pioo"j"ň v Pardubickem a Královéhradeckém
provozuje_ppdejny
kdy
družstvo
velkoobchodní sklad_ prodejny mají chárakter ňerotika prodejních formátů,
KoNZÚM Máket, venkovské prod'ejny, prodejny pro dŮm a. zahradu Fortel a 3 Čerpací
typu cooP Diskont,'háot.
Významnou aktivitou je'i proúo2 "PoStý Partleť], zejména v lokalitách menŠÍch
štáňi." pohonných
je dlouhodobě ekonomickY
obcí. Zaměstnává více než 580 zaměstnanců nairvaty pracovní póměr. DruŽstvo
daně,
partnerům,
odvádí
obchodňim
PlatbY PojiŠtěnÍ.a.nemá
vůči
svým
a finančně stabilní, pÍnízavazky
podléhá pravidelnému
druŽstva
tJčetnicwí
jeno
orgánům.
územním
a
vueiitatu
žádné dluhy z tonotÓ- iiiuiu
každoročnímuauditu hospodaření.

ll. Místo poskytnutí veřejné služby
prodejny potravin a
koNzuM, obchodní družstvo v ustí nad orlicí je vlastníkem a provozovatelem
parcely Č.
je

souČástístavební
smíšenéhozbožíinterně oznaěenou č. 036 umístěn'év budově ép. 114, která
je
561 pro obec a katastrální
LV
Č,
na
zapsána
Nemovitost
173 v obci a katastrálním územíHelvíkovice.
pardubickY
Katastrální PracoviŠtě
v
PardubicÍch,
sídlem
se
pro
kráj
úřadu
rjzemí Helvíkovice u Katastrálního

obce a okolních lokalit
toáre ;en ,,prodejna"). brodejna zajiŠťuje-zásobování obyvatel
jakož
i dalŠÍsluŽbY vYPlývajÍcí
potravinářskym a spotieoním zaoziÁ, zejména zvózim denní potřeby,
z předmětu podnikání družstva.
na jeho nákladY
Na základě rozhodnutí družstva Konzum, jako majitele budovy, bude v roce 2019 Provedena
vČetně nákladŮ
KČ,
mil.
cca2,5
budečinit
rozsah
celková přestavba a modernizace prodejný. ereOpbrUOaný
prodejny.
na nové provozní zaťízenía vybavení

ú.ii n"o órňci

!ll. Předmět smlouvy
předmětem této smlouvy, v souladu se zákonem é.12812OOO Sb., o obcích, ve znění PozdějŠÍchPředPisŮ.a
je
zákonem č. 25ol2o0o s'b., o rozpoětových pravidlech územních rozpoětŮ, ve zněnÍ.PozdějŠÍcLtPředPisŮ,
její
z
rozPoČtu
Úhrada
poskytovatele
a
veřejné sruzuý'|otravinovo ouŠluznosti ze strany

iáiisttni

vtéto
óÉieanateIe veřejnéilirz'uy, ve formě dotace (dále jen,,dbtace") podle podmínek sjednaných
smlouvě.

výplata dotace umožníobci jako objednateli veřejné služby garantovat:
zachování provozu prodejny po celou dobu platnostitéto smlouvy
zástuPce
hodinovou mzdu pro veoóuci/vedoucího ve výši 125 Kó, v případě y!r",.ltry9_prodejnY Pro
KČ
100
výŠi
ve
prodavaěku/prodavače
pro
Kě,
106
výši
ve
vedoucí/vedoucíňo
zajištěnísortimentu v rozsahu minimálně 1000 položekzboŽi v trvalé nabÍdce
možnost platit platební kartou a využívatslužby cashback z dŮvodŮ nedostupnosti bankomatŮ

.
o
o
o
.
.
o
o

v malých obcích

pracovních dní a sobotY
minimální rozsah týdenní provozní doby 35 hodin rozložený do všech.,Sti
dopoledne (při respektováníčerpánídovolenéna zotavenou dle zákoníku Práce)
stejnou cenovou úroveň jako na městských prodejnách KONZUM market
řešení připomínek ze strany obce k personálu a provozu prodejny
přílohou této smlouvY
dalšíuieďnání podle konkrétnicn podmínek provozu prodejny mohou být
lV.

Výpočet dotace

a její splatnost

přiěemŽ dotace je vYPoČÍtávána
Rozhodným obdobím pro poskytnutí dotace je období ka]endářního roku,
rok,
jen
kalendářní
MO) za uplynulý
zpětně z maloobchodniho obratu (dále

VP=(í000-PO)xK
vp

=

výše podpory roěně nebo za alikvotní část kalendářního roku

1000 = počet obyvatel, při kterém nevzniká nárok dotace

pg

= počet obyvatel

dané obce k 1.

,1.

roku, za který se dotace poskytuje.

V případě, že prodejna bude realizovat vyššíobrat než 72OO Kč roěně na obyvatele, Pak PO
rUb lb ročnímaloobchodní obrat a podpora se tak úměrně sníží,

= MO/7200, kde

VP=(1000-MO/7200)xK
K = 311 Kč = přepočtový koeficient, který kvantifikuje objem neuskutečněných trŽeb obyvateli PřísluŠné.9b9e,
těchto

výjádřeno (1cjoo'- poia který vyplývá zdlouhodbbého ekonomického sledování a vYhodnoco_vání
MPSV
prodejen. Tento koeficiént bud-e vátoiizovan každoroěně dle růstu prŮměrné Tady V Čn ote Sdělení
o
zákona
průmernémzdy vnárodním hospodářstvi za 1. až 3. ětvňletí Pro ÚČelY

6Ř-ci-vvnráseni

zaměstnanosti.

zaplacena
Pro rok 2019 bude dotace poskytnuta za období od 1. 1 . 2019 do 31. 12. 2019. Dotace bude
smlouvY,
této
základě
na
objednatelem veřejné služby v jedné splátce nejpozději do 31. 12.2019, a to
VÝpoěet dotace:

obec Helvíkovice

493 osob (dle ČS[J)

Poěetobyvatel k 1. 1.2019

3 864 O17 Kč, tj. 7 838 Kč na obyvatele

MO za rok 2018
Výpočet dotace: Vp

=

(ío0o - MO/72OO) a 6

= (1000

Dotace za období od '1.1. do

31

-

3 864 017 t 7200|x 3Í1 = Í44 096 KČ

.12,2019 činícelkem í44 096 Kč,

pro dalšíobdobí je dotace splatná vždy do 31. 12. příslušnéhokalendářního roku, za ktery dotace náleŽÍ,
na základě vystaveného Vyúčtovánídotace od poskytovatele veřejné služby. Součástí Vyúčtováníbude
doloženívýše maloobchodních tržeb a vyplacených mzdových prostředků, včetně odvodŮ na sociální a
zdravotní pojištění zaměstnanců prodejny za uplynulý kalendářní rok. Toto Vyúčtováníse stává nedílnou
součástítéto veřejnoprávní smlouvy.

Na základě dohody smluvních stran se sjednává maximální limit poskytnutých dotací za období od 1. 'l.
2019 do 31, 12.2028ve výši 1 900 000 Kč (slovy:jedenmiliondevětsettisíckorunČeských),
Dotace bude objednatelem uhrazena na úěet poskytovatele veřejné služby, vedený u Komerční banky, a.s,,
číslotjčtu: 11361í/0100.

V. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva o poskytování veřejné služby se sjednává splatností a účinnostíod 1.
urěitou do 3í. 'l2,2028.

í.2019 na dobu

K zániku této smlouvy dochází:

a) na základě písemnédohody smluvních stran
b) písemnou výpovědís 1 měsíčnívýpovědnílhůtou podle ělánku Vl., bod 5) této smlouvy
c) uplynutím sjednané doby

Vl. Práva a povinnosti poskytovatele veřejné služby
1) Poskytovate|veřejné služby a př'rjemce dotace se zavazuje:

co

a

výhradně v souladu s předmětem této smlouvY

a)

použítdotaci

b)

vést řádnou a oddělenou evidenci ěerpání dotace,

c)

neposkytovat tuto dotacijiným fyzickým či právnickým osobám, nepoužítprostředky z dotace

d)

oznámit neprodleně objednateli veřejné služby změnu všech identifikaěních údajŮ uvedených
v této smlouvě a změný struktury poskytovatele veřejné služby včetně přeměny nejpozději do
í0 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,

e)

předložit objednateli veřejné služby celkové vyúčtovánídotace nejpozději do 28. 2.
kalendářního roku, který následuje po uplynutí rozhodného období, za které se dotace

nejhospodárněji
specifikovaným v čl. lll. této smlouvy,

na jiné účely,

poskytuje.

eripáone nevyěerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení vytiětování
objednateli veřejné služby na jeho účet,

0 za

účelemověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmínky
k provedení kontroly vztahujícíse k předmětu plnění podle této smlouvy,

2)

V případě zániku poskytovatele veřejné služby s likvidací:

a) je povinen poskytovatel veřejné služby neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky

spolu

b) objednatel veřejné služby rozhodne o dalšímvyužitímajetku pořízeného z dotace,

právo

s vyúčtovánímnejpozději do 30 dnů od oznáme.ní na rjčet objednatele veřejné sluŽby,

poikytovate|e vérelne služby nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas objednatele
veřejné služby

3) objednatel veřejné služby je oprávněn ve smyslu zákona ó. 32012001 Sb., v platném zněnÍ kontrolou
ověřoúat hospodárnost a úéeinost čerpání dotace věetně plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je
příjemce dotace povinen předložit kontrolnímu orgánu obce veškeréúěetnídoklady souvisejícís ěerpáním

dotace. Kontrolním orgánem obce jako objednatele veřejné služby je kontrolní výbor nebo dalšíosoby
určenépověřením.

4) PoskYtovatel veřejné sluŽby je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním
jako objednatele veřejné služby na základě kontrol zaměřených na čerpáníposkytnutých
9rgánem obce
finaněních ProstředkŮ, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanoúenýcň přísiušnym roirtrotňim
orgánem. PoskYtovatel veřejne sluŽby jako příjemce finančních prostředků
;e povinen písemně informovat
orgán, ktený mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.

5) PoruŠÍ-liPříjemce dotace jako poskytovatel veřejné služby některou z povinností, která je uvedena v této
smlouvě, je obec jako objednatel veřejné služby, oprávněňa tuto smloúvu vypovédět. Výpověd, musí mít
písemnou formu a musí být prokazatelně doručena poskytovateli veřejné stúiny. vypovědni lhůta
činí1
měsíc a PoČÍnáběžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazateln'ě doručeňa.
6) KaŽdé neoPrávněné pouŽití nebo zadrženíposkytnutých finančníchprostředků je považováno za porušení
rozpoČtovékázné ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 25ot2ooo Sb. v ptatnem znění a o'bec jako

objednatel veřejné sluŽby
uvedeného zákona.

je oprávněna řešit porušení rozpočtovékázné ve smyslu ustanoveni §

iz

7) Při Podezření na PoruŠenírozpočtovékázné můžeobec jako objednatel veřejné služby pozastavit
PoskYtnutí PeněŽních prostředkŮ do výše předpokládaného odvodu, tato skuteónost oude'následně

zohledněna v případě, že bude odvod uložen.

8) Obec jako objednatel veřejné služby neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy
zaháji řízenío odvodu poskytnutých finaněních prostředků zpět do jeho rozpoětu z titulu porušenírozpočtové
kázně, a to v souladu. s ustanovením § 22 zákona é. 25Ol2Ooo sb., o rizemních rozpočtech, vó znění
PozdějŠÍchPředPisŮ. V_ýŠeodvodu za porušení rozpočtovékázně se stanoví v souladu s'ustanovením § 22
odst.5 zákonač.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.

9) Při poruŠenívíce povinností se Částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtovékázně.

'l0) Za prodlení s odvodem za poruŠenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky
gdYodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. penále se počítáode dne ňasteduliciho po

d1!, kdy doŠlok porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněžnícň prostředků na účeto'o.á
;aiio
9[e.!1atet9 veřejné služby. V případě porušenírozpoětové kázně podle § 2z oast.2 písm. b) zákon'a ě,
25012000 Sb., o rozPoČtových pravidlech tjzemních rozpoětů, ve znění pozoelsicn předpisů, se pénále počítá
ole dle následujícího po dni, do kterého měl poskytovatel veřejné siužby jaro prlemce dotace odvod na
základě platebního výměru uhradit. Penále nižšínež 1 oo0,- Kč se neuloží.-

1Í) V případě, Že se poskytovatel veřejné služby v době uvedené v článku V. této smlouvy rozhodne

nemovitost sPecifikovanou v ělánku ll. této smlouvy prodat, nebo převést na jiného vlastníka, Žavazule se
PoskYtovatel předložit nabídku tohoto prodeje nebo převodu nejprve objednatelíveřejné služby.

vll. závěrečná ustanovení
Í) PoskYtovatel veřejné sluŽby prohlašuje a podpisem sm|ouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy
řádně a Podrobně seznámen s podmínkami čerpánífinančnícňprostróoků dle této smlouuy, bere na veoomi
vŠechnY stanovené podmínky, vyslovuje snimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazule Šákjejich ptneni,
stejně jako k plnění závazkú vyplývajících mu z této smlouvý,

2) Ob_ě smluvní strany_se zavazujÍ, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpánífinančních
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné poo-óory.
PoskYtovatel veřejné služby souhlasí se zveřejněním této smlouvy
ioolb 5'to"o1 zaronaé.250t2000 Sb., o
rozpoČlových pravidlech.Územních rozpoětŮ, veznění pozdějších piedpisů-, a poble zákonač.34o/2o15
s'b.,
o zvláŠtníchPodmínkách. úěinnosti něktelých smluv, uveřejňovánitecňto smlúv a o registru smluv (zákon
o
registru smluv), PoPřípadě obdobně podle příslušných ustánovení uvedených zákonů,-kde zákon pbvinnost
zveřejnit smlouvu neukládá. Poskytovatel veřejné s|užby dále souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména,
sídla/adresy bydliště, účeludotace a její poskytnuté výše.

3)Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran. Schváleni termínových změn, které se týkají data předložení vyúčtování,můžeÚ rámci
kalendářního roku povolit objednatel veřejné služby,
5) Smlouva je sePsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu

stran obdržípo jednom vyhotovení,

a

každá ze smluvních

Vl!!. Zvláštní ujednání
Doložka dle § 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnuto zastupitelstvem obce dne:

11 .

3.2019

Datum jednání a číslousnesení: 11, 3. 2019, usnesení č. 35

V Helvíkovicích dne:

N,q,Wq

Objednatel veřejné služby:

obec Helvíkovice

V Ústínad Orlicídne: 12. 9. 2019
Poskytovatel veřejné služby:

KONZUM, obchodní družstvo

v Ústí nad orlicí

/
obcď

já.á x"rái",á
starostka

ďril

,{UÁ,

x

lng. Miloslav Hlavsa
m ístopředseda představenstva

i,,gi/;;;;;;ďá,oái"

obďlodní družstvtl v Ústí nad orllc
Tvardkova 1191 2
56z r t t]stt nnr| orlieí

