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.1. Smlouva č,.20!5/5/23

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
ĺzavienápodle $ 10a zákona č.25O/2O00 Sb., o rozpočtoqich pĺaviďech územních ľozpočtů,

ve zĺěni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené stafostou města Mgĺ. Mattinem l(admožkou
ĺČo: oozszgo+
se síďem: KNáklí 404,257 41'TýĺecnađSázavorl
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -3200s2359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

L

1".2.

2. TŘI, o.p.s.
Hospic ŕ)obľého Pasýře v Čeĺčanech
obecně pĺospěšná společnost
zastoupený: Jiřím Iftejčím (ředitel TRI, o.p. s.)

adresa: Sokolská 584,257 22 Cerčaĺy
ĺČo: tgezząz3
bankovní spojení:
číslo účtu: 530530359/0800
(dále jen příjemce)

jako příjemce na sttaně dÍuhé (dále jen,,příiemce')

ČHnek I.
Předmět smlouvy

1,.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje posĘtnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané Úši a příjemce Se zavazu1e tuto dotaci použít pouue

ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pto něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné spľávě

a o změĺě někteých zákoni Q,ákon o Íinanční kontrole) v platném zĺěni, veřejnou
Íĺnančĺĺpodpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoprávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženĺ pľostředků pati1cich
posŕytovateľ je poĺušením ľozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o tozpočtorých pľaviďech územních rozpočtů, v platném zněĺi.

1.3
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2.1

2'Ż.

2.3.

3.1

3.2

J.J.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je" poskytována ýhtađně k účelu úhrady péče o pacienty Hospice Dobľého
Pasýře v Ceľčanech, kteĺého mábýt dosaženo od 1.1. 2015 do 3t.12.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci povze kúčelu specifikovanému včl.II. odst' 2.1.

Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žáĺdostlpfijemce.

Z poskytnuté dotace nelze hrađit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátĘ finančních závazkű a leasingové spláĘ
c) đary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciŕikované ýdaje (tj. ýdaje, kteté nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺad' Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních rnateĺálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,7stoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adresy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojđe-li
k nim v době od jejího uzavřeni do úplného vyučtování đotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kđy ke změně došlo.

Pfi své činnosti, ke kteté použije dotaci, plnit veškeré povinnosti stanovené obecně
závazĺými pĺávními předpisy, tj. zejména zajísat veškeĺá potřebná povolení pfislušných
otgánů státní spĺávy a samosptávy, dodržovat veškeĺé televantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně pĺávních přeđpisů vydaných městem Týnec nađSázavou.

Čbnek IY.
Yýše čeľpání dotace

PosĘtovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun česĘch) je Wytá z tozpočtll
města Týnec nad Sázavoll.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení đotace v Radě města Týnec ĺadSázavou dne 14.l2.20t5
usnesením č. RM2015 /25/38.

Dotace bude poskytnuta jednotázově formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ođ podpisu této smlour,7
oběma smluvními stĺanami.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Stánka2z 4



Ę

5.2.

4.5. V případě, že příjemce použije Íinanční pĺostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo

ner,7čeľpá všechny poskytnuté finančnĺ pĺostředky na stanovený účel' je povinen vĺátit
poskytovateli takové Íinanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné oýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺĺ.

ČHnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeĺĺ rcaizace akce předloži pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31.'l,.20t6, vyačtován včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemĺosĺ majících ĺáIežitosti účetních
dokladů podle zvLáštnlch pľávních předpisů s označením účetního dokladu a poLožky,
kterä byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií wýpisů z űčt:u příjemce
p rckazĺjicích p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryáĺl dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991Sb., o účetnicwí, ve zĺěnipozdějších předpisů.

ČhnekVI.
Časové užití dotace

6.7 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíĺ
đo 3!.12.2015.

ČbnekYII
Kontľola

7.1.. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančđ kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně některych zákoĺű, ve zĺěĺĺ pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících đo&žovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991" Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznarny a a učetni
doklady.

Čbnek VIII
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ľozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech azemruch ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovateLje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porrršení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostiedků.

8.1.
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8.2

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

Za ptodLenl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nej'ryše však do v.ýše

odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rczpočtoých pľavidlech űzemrých ĺozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
potušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poĺušení ĺozpočtové kázně ve v.ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závěĺećná ustanovení

Yzájemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě r,1ŕslovně neupĺavená se řídí
příslušnými ptävrumi předpisy, zejména zákonem o ľozpočto1ých ptavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlour,ry související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelűm, popř. zveřejlit, na zá|dadě zákona
č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozđějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pĽĺpadě zjištění závažných nedostatků pLi rea|lzaci akce,
včetně nedodĺžení tetmínu odevzdánl' lryučtovánt poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovateI oprávněn r.ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obđrži
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jedĺánl' že si
sm]our,'u před 1ejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejirn obsahem souhlasí, a že jí
uzavttĄi svobodně avážně. Na důkaz t'še uvedeného připoju1í své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 16.12.2015 V Týnci nadSázavou dne 'ł ' 4 ? k /r

Jrłí
'íĺii, o.p's"

Mgĺ. Maĺtin Igadtnožka
1;i1i11|3i;i ilij.ĺ' 257 22 t),:ĺćany

lrr;.: ljrT 777 301 (1'J)

:l]i] |:|ijl':]1:]3 l]lČ] c71g623433
staÍoSta

posĘtovatel

MĚsTo TÝNEc NAD sÁZAvot]
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-
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