
Smlouva ć,.20L6/ 4/14

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ Do
uzavLeĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pľaviđlechűzemnich ľozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezí nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgľ' Maĺtinem l(admožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále 1en',poskytovatel')

a

2. TŘI, o.p.s.
Hospic Dobĺého Pasýře v Čeĺčanech
obecně pĺospěšná společnost
zastoupený: Jiřím Iaejčím (ředitel TŘI, o.p's.)
adtesa: Sokolská 584,257 22 Ceňany
ĺČo: Bezsąss
bankovní spojení:
číslo účtu: 530530359/0800
(dále jen příjemce)

jako příjemce na sftaně dĺuhé (dále jen,,příiemce')

Článek I.
Předmět smlouvy

1,.'.t Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťtnančni podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lrýši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo ĺěho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zäkontĺ (zákon o {inanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotou avztahĺji se na nivšechna ustanovení tohoto zákona.

Neopľávněné použití dotace na jiný než sjednaný učel nebo zadtžení pľostředků patřících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtolrych ptavidlech územních tozpočtů, v platném zněnl.
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2.1 Dotäce je
Pasýře v

Čbnek II.
Účel dotace

poskytována qíhľadně k účelu úhľady péče o pacienty Hospice Dobľého
Ceĺčanech, kteľého má být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do

2.2

31.12.2016.

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

Poskytnuté fĺnanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺ příjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátĘ finančních závazktĺ a leasingové splátky
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžích poÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýda1e (tj. ýđa1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3.1. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađ Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních materiá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,rystoupeních příj emce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě' dojde-li
knimvdoběod jejího uzavřenídoúplnéhovyučtovánídotace, atonejpozdějido 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

.1.J. Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
zävaznými pńvnimi předpisy, tj' zejména zajisut vešketá potřebná povolení příslušných
otgánů státnĺ sptávy a samospĺávy, dodľžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazĺé pĺź.-vní

předpisy včetně právĺích předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc koĺun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve łryši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun česĘch) je Ątá z r'ozpočtu
města Týnec nad Sázavov

4.3, Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Rađě města Týnec nađ Sázavou dne 23,5.2016

usneseníÍn č. RM2016 /09/22

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlour,ry, a to do 30 dnů ođ podpisu této smloulry
oběma smluvními stĺanami'

3.2.

4.4.
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4.5. V přípaĺlě, že pÍijemce použije finanční pĺostředky v ÍoŻpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčeľpá všechny poskytnuté finanční pĺosti'edky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺ<lstředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh\avi této smlouvy, 

^ 
to nejpozději do 30 ĺlnů ođ doĺučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

ČtánekV.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcallzace akce předloží pŤíjemce poskytovate[ bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do I5.1.20l7,lryučtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností maiícich náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich pĺávních předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií ýpisů z ű'čtu příjemce
ptokazujicích p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Casové užití dotace

6.1 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.12,2016.

Clánek VII.
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonű, ve zĺěni pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí' případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouł7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pľovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen đle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona
č.563/1991' Sb., o účetnictví, v platném zněĺí, uchovávat účetní záznamy a a učetnl
doklady.

Clánek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení \ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o t'ozpočtoých pľavidlech uzemnich tozpočtu, ve zněĺĺ pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve v'ýši neopĺávněně použiqých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

8.3

9.L

9.2.

9.3

9.4.

Za ptod|ení s odvodem za poľušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺt pcnáIe

ve rryši 1 pľomile z část|<y odvodu za každý den pĺodlení, nejr.ryše však do r'ýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.1'' a 3.2. 1e považ<>váno za méĺé
závažné poĺušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu \ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto'rych pĺavidlech územních ĺozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení tozpočtové |<ázĺě ve ryši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závércčná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě v,ýslovně neupľavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejméĺa zákonem o ĺozpočtovych pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákonikem'

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infotmovat poskytovatele o své přeměně
(fű,zí, rczdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce pÍecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy na právníbo nástupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlour,ry související, kteľé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infotmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadatelr:ium, popř. zveřejnit, na zál<Ladě zákona
č' 106/1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v pÍipadě zjištění zävažnýcb, nedostatků pIĺ ľeallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáĺí vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| optávněn '"7loučit v následujících dvou letech jeho žádosđ o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je r,ryhotovena ve třech stejnopisech.

9.6 Smluvní Stfany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozurni ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavlĺa1i svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 26.5.2016 V ŁEŁttł 
^JĹc/1-ĺ

dne x4 { t,c /ł

:lirl;rtrlij( i

c.Mgĺ. Maľtin
staÍoSta

posĘtovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

ředi TŘI, o.p.s

0.!i.$,

257 22
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