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Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli
Smluvní strany

Obec Trqjanovice
sídlo: Trojanovice 210, 744 Ol Frenštát p. R.
IC: 00298514

DIČ:CZ00298514
zastoupenapanem Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce
bankovní spojení: CSOB a. s., č. účtu: 285074707/0300
(jako "poskytovatel")

Mobilní hospic Strom života. AnděléStromu životapobočný spolek MSK
sídlo: Kostelní 71/37, 741 Ol Nový Jičín
IC: 03632661

zapsánve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14601
zastoupen paní Marií Ryškovou, ředitelkou mobilního hospice
bankovní spojem: Českáspořitelna a. s., c. účtu: 3925391369/0800
(jako "příjemce")

(ve smlouvě společnědálejako "smluvní strany")
tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTI DOTACE
ve smyslu ustanovení § lOa odst. 5 zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen "Smlouva")
I.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytnuti dotace a to na základě příjemcem podané žádosti
Stromu života, Andělé Stromu života pobočný spolek MSK, ze dne 14. 10. 2020, o poskytnutí
neinvestiční dotace, rozhodlo zastupitelstvo obce Trojanovice usnesením c. ...... ze dne 13.
12. 2021. Účelemposkytnutí dotace je zajištění mobilní specializované paliativní péče, kteráje
poskytována pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných nemocí. Takto
vymezeného účelu bude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 17. 12. 2021.
II.
Výše dotace

Příjemci je ve smyslu 61. I této Smlouvy poskytována dotace ve výši 30 000, - Ke (slovy:
třicettisíc korun českých). Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit výlučně v souladu
s účelemposkytnutí dotace uvedeným v 61. 1. této Smlouvy.

III.

Práva a povinnosti příjemce dotace

3-1 Pnjemceje oprávněn čerpat dotaci za účelem uvedeným vel. I. Smlouvy nejpozději
do 17. 12. 2021. Dotacebudepříjemci poukázánajednorázověbankovním převodem naúčet
příjemce uvedenýv záhlaví této Smlouvy.

3.2 Příjemce je oprávněnprovádětpodstatné změny účelu,pro který byla dotace poskytnuta,

jen s předchozím písemným souhlasemposkytovatele.

3. 3 Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v či. I. této Smlouvy.

3. 4 Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daněz přidané hodnoty.
3. 5 Po splněni účelu přidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finanční

vypořádání dotace, a to nejpozději do dne 22. 12. 2021. Nejpozději k tomuto termínu je
příjemce rovněžpovinen vrátit převodem na účetposkytovatele, jenžje uveden v záhlaví této

Smlouvy, pnpadnou nepoužitou část peněžmch prostředků z poskytnuté dotace. Příjemce

doloží vyúčtovánisoupisem,popř. kopiemivšechprvotních a dalších dokladů,kterésevztahují

k účelupřiděleni dotace.

3. 6 Příjemce je povinen průběžnéa bezzbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech

změnách kteréby mohly zhoršit jeho pozici věňtele nebo dobytnostjeho pohledávky při
vymáhání zadržených nebo neoprávněněpoužitých prostředků dotace. Zejménaje příjemce
povinen oznámitposkytovateli, žedojde k jeho přeměně nebo zrušení. O uvedenémje příjemce
povinen poskytovatele písemně informovat ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy se o takovéto
změnědozvěděl.

3. 7 Příjemce se zavazuje dbát dobréhojména poskytovatele.

3'8 pnJemce souhlasí s tím, bude-li potřeba tuto Smlouvu dle příslušného právního předpisu,
včetnějeho identifikačních údajůuvedenýchv záhlaví zveřejnit naúřední desceposkytovatele
dotace.

IV.
Finanční kontrola

l poskytovateIJeoprávněnv souladusezvláštním právním předpisem, zejménapakzákonem
6. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěa o změněněkterýchzákonů(zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za

kterých bylapříjemci dotaceposkytnuta.

4.2 Příjemce je povinenposkytnoutposkytovateli součinnostpři výkonukontrolní činnosti dle

61 4 l této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k

nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu
s jejím účelem.

v.
Důsledky porušení povinností příjemce

5. 1 V pnpadě, že příjemce použije dotaci nebojejí částnajiný účel než účel sjednaný v či. I.
této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, nebo poruší některou z
povinností uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušeni rozpočtové kázně ve smyslu
ustanoveni § 22 zákona Ď. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

5.2 V případě neoprávněnéhopoužití dotace nebojejí částije příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na bankovní účet
poskytovatele uvedenýv záhlaví této Smlouvy.
VI.
Závěrečnáustanovení

6. 1. Tato Smlouva nabýváplatnosti a účinnostiokamžikemjejího podpisu oběma smluvními
stranami.

6.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem Českérepubliky, zejménapak zákonem é. 250/2000
Sb., o rozpočtovýchpravidlechúzemních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
6.3. Obsahtéto Smlouvy můžebýt měněnvýlučněve forměvzestupněčíslovaných písemných
dodatku podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. V pnpadě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanoveni této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépeobsahua smyslu ustanovenipůvodního neúčinnéhoustanovení Smlouvy.
6. 5. Tato Smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží
poskytovatel dotace a jedno příjemce dotace.

6. 6. Smluvní strany prohlašuji, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sqisánav souladus jejich svobodnoua vážnouvůlí, na důkazčehopřipojují svoje podpisy.

V Trojanovičích dne

poskytovatel
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce Trojanovice

V Novém Jičíně dne

příjemce

Marie Ryšková
zakladatelka a ředitelka

