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uzavLeĺá podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ýchpľaviđlechűzemnichľozpočtů,
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., okĺesnípobočka v Příbĺami,Týnec nadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359 /0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné

(dále 1en',poskytovatel')

a

2. TŘI, o.p.s.
Hospic DobĺéhoPasýře v Čeĺčanech
obecně pĺospěšná společnost
zastoupený: Jiřím Iaejčím(ředitel TŘI, o.p's.)
adtesa: Sokolská 584,257 22 Ceňany

ĺČo:Bezsąss

bankovní spojení:
čísloúčtu:530530359/0800
(dále jen příjemce)

jako příjemce na sftaně dĺuhé

(dále

jen,,příiemce')

Článek I.
Předmět smlouvy
1,.'.t

1.2.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťtnančni podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané lrýši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouŻe
ke sjednanému účelua splnit dalšípovinnosti plynoucí pľo ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkonttole ve veřejné spĺávě
a o změně někteých zäkontĺ(zákon o {inančníkontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotouavztahĺji se na nivšechna ustanovení tohoto zákona.
Neopľávněné použitídotace na jiný než sjednaný učel nebo zadtžení pľostředků patřících
poskytovateli je poľušenímĺozpočtovékázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtolrychptavidlech územníchtozpočtů,v platném zněnl.

Stránka
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y'oĺĺ,
Ukl. znak

Čbnek II.
Účel dotace
2.1

Dotäce je poskytována qíhľadně k účeluúhľadypéčeo pacienty Hospice Dobľého
Pasýře v Ceĺčanech, kteľého má být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

2.2

Příjemce je povinen použítdotaci pouze kúčeluspecifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté fĺnančnípľostředky nesmí být použity k jinému účelua musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3.

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátĘ finančníchzávazktĺ a leasingové splátky
c) dary (s 1ýjimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýda1e (tj. ýđa1e,kteĺénelze účetnědoložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce
3.1.

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nađSázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačníchmateriá|ech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
r,rystoupeních příj emce.

3.2.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajůuvedených 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 veškeĺépovinnosti stanovené obecně

zävaznými pńvnimi předpisy, tj' zejména zajisut vešketá potřebná povolení příslušných
otgánů státnĺ sptávy a samospĺávy, dodľžovat veškeĺéľelevantní obecně závazĺépĺź.-vní
předpisy včetně právĺích předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

čhnek IV.

Výše čeľpánídotace

Kč (slovy: třicet tisíc koĺun

4.1

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 30 000

4.2.

Celá dotace ve łryši30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun česĘch)je
města Týnec nad Sázavov

česĘch).

Ątá z

r'ozpočtu

4.3,

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Rađěměsta Týnec nađSázavou dne 23,5.2016
usneseníÍn č. RM2016 /09/22

4.4.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účetpříjemce uvedený v záh|aví této smlour,ry, a to do 30 dnů ođpodpisu této smloulry

oběma smluvními stĺanami'
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4.5.

V přípaĺlě, že pÍijemce použije finančnípĺostředky v ÍoŻpoÍuS touto smlouvou nebo
nevyčeľpávšechny poskytnuté finančnípĺosti'edky na Stanovený účel,je povinen vĺátit

poskytovateli takové finančnípĺ<lstředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
to nejpozději do 30 ĺlnůođdoĺučení
poskytovatele uvedený v záh\avi této smlouvy,
^
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vrácení.

ČtánekV.
Vyúčtování
5.1

Po ukončenírcallzace akce předloží pŤíjemce poskytovate[ bez zbytečnéhoodkladu,

nejpozději však do I5.1.20l7,lryučtován včetně stĺučnéhohodnocení činnosti příjemce
za příslušnéobdobí.
5.2.

Vyúčtováníbude pĺovedeno foľmou kopií písemností maiícich náIežitosti účetních
dokladů podle zvláštnich pĺávníchpředpisů s označenímúčetníhodokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií ýpisů z ű'čtu příjemce
ptokazujicích p oužitídotace.

5.3.

Příjemce je povinen vést řádnou

a

oddělenou evidenci čeĺpánídotace
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

v

souladu

ClánekVI.
Casové užitídotace
6.1

Finančnípĺostředky 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 finančníkontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqých zákonű, ve zĺěni pozdějšíchpředpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí'případně dalšíchskutečnostíosvědčujícíchdodľžování
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 účeluveškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních,finančnícha 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 účetnízáznamy a a učetnl
doklady.

Clánek VIII.
Sankce
8.1

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každépoĺušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušeníĺozpočtovékázně dle ustanovení \ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o t'ozpočtoých pľavidlech uzemnich tozpočtu, ve zněĺĺpozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺaduodvodu za poĺušeníĺozpočtové
kázně ve v'ýši neopĺávněně použiqých nebo zadtžených pĺostředků.
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Za ptod|ení s odvodem za poľušeníľozpočtovékázně je příjemce povinen zaplaĺt pcnáIe
ve rryši 1 pľomile z část|<y odvodu za každý den pĺodlení,nejr.ryše však do r'ýše tohoto

8.2.

odvodu.

Poĺušenípovinností uvedených v článku III. odst' 3.1'' a 3.2. 1e považ<>váno za méĺé
závažné poĺušeníĺozpočtovékázĺě ve smyslu \ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'rychpĺavidlech územních ĺozpočtu,ve znění pozdějších předpisů. V případě
poľušenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za poĺušenítozpočtové|<ázĺě ve ryši

8.3

1'0 o/o

z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.

Závércčnáustanovení

v této smlouvě v,ýslovně neupľavená se řídí
Yzájemná práva a povinnosti účastníků
příslušnými pĺávnímipředpisy, zejméĺazákonem o ĺozpočtovych pĺavidlech územních

9.L

ľozpočtůa občanským zákonikem'

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoodkladu 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.

9.2.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty S plněním této
smlour,ry související, kteľémá 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,vezněni pozdějších předpisů.

9.3

9.4.

Příjemce bete na vědomí, že v pÍipadě zjištění zävažnýcb,nedostatků pIĺ ľeallzaci akce,
včetně nedodĺženíteĺmínuodevzdáĺí vyúčtováníposkytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| optávněn '"7loučit v následujících dvou letech jeho žádosđo poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

9.5.

Tato smlouva je r,ryhotovena ve třech stejnopisech.

9.6

Smluvní Stfany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék 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 vlastnoľučnípodpisy.

V Týnci nadSázavou dne 26.5.2016

V ŁEŁttł

dne x4
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TŘI, o.p.s

příjemce

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAvoU
K Náklí 404
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