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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí neinvestiční dotace

uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I.
Smluvní strany

1. Poskytovatel dotace: 
Město Týnec nad Sázavou, se sídlem K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904,

zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

dále jen „poskytovatel“

2. Příjemce dotace: 
              Pečovatelská služba okresu Benešov, se sídlem Malé nám. 2006, 256 01 Benešov, IČ: 714 59 251,
zastoupená: Bc. Alenou Králíčkovou, ředitelkou

dále jen „příjemce“

Čl. II.

Základní ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými
předpisy.

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. III.

Předmět smlouvy a účel

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace.
2. Účelem této dotace je podpora činnosti příjemce v oblasti sociálních služeb, zajištění pečovatelské služby pro občany 

obce Týnec nad Sázavou. Dotace může být využita ke krytí neinvestičních výdajů příjemce.
3. Účelu dotace má být dosaženo v období od 1. 1. 2021 do 31.12.2021. 
4. Výše dotace je 600.000 Kč (slovy šestsettisíckorun).

Čl. IV.

Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši dle článku III. odst. 4 této smlouvy.
2. Dotace bude poskytnuta ve 4 čtvrtletních splátkách:

1. čtvrtletí …………… 150.000 Kč
2. čtvrtletí …………… 150.000 Kč
3. čtvrtletí …………….150.000 Kč



4. čtvrtletí …………….150.000 Kč
za první čtvrtletí do 31.01.2021, jinak vždy k 15. dni 1. měsíce čtvrtletí.

Platba bude provedena bankovním převodem na výše uvedený účet příjemce.
3. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu dle článku III. bodu 2. této smlouvy.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 10.02.2022 finanční vyúčtování čerpání dotace. 

Vyúčtováním příspěvku se rozumí předložení výpisu (sestavy) z účetnictví příjemce dle analytického členění, 
prokazující vynaložení výdajů pokrytých z prostředků poskytovatele. Vyúčtování musí obsahovat čestné prohlášení 
příjemce, že výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
Tím není dotčeno právo poskytovatele požadovat v rámci veřejnosprávní kontroly originály těchto dokladů.

5. Součástí vyúčtování poskytnuté dotace je Závěrečná zpráva, která musí obsahovat vyhodnocení splnění účelu dotace.
6. Nejpozději k 10.02.2022 je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část dotace. Vrácení prostředků nezakládá právo příjemce na dočerpání 
finančních prostředků v následujícím roce.

7. Příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, 
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, 
sídla či adresy. 

8. Město Týnec nad Sázavou touto Smlouvou přistupuje ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu číslo S-0626/SOC/2020, která byla uzavřena mezi Středočeským krajem a Pečovatelskou 
službou okresu Benešov. 
Finanční podpora (dotace, dar) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012).

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o 
těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Případné změny a dodatky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými dodatky k této smlouvě.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právního nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po 

jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran osobami oprávněnými za tyto strany 

jednat.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Týnec nad Sázavou, usnesení
č. ZM2020/11/18

V Týnci nad Sázavou 04.01.2021 V Benešově

Mgr. Martin Kadrnožka Bc. Alena Králíčková
za poskytovatele za příjemce




