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Smlouva

O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU
MĚSTA TURNOVA

č. 02/2021
schválená Zastupitelstvem města Tůmova dne 28.01.2021.

Smluvní strany:

Město Turnov
se sídlem 
zastoupené
IČ
DIČ

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
,  

00276227 
CZ00276227

bankovní spojení 
číslo účtu 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
na straně jedné

a

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
se sídlem 
zastoupené

ul. Kosmonautů 1641 51101 Turnov 
,

IC
DIČ

00854921

bankovní spojení : 
číslo účtu :
(dále jen „příjemce11) 
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 
2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (publikováno v Úředním 
věstníku EU, dne 24.12.2013), dále jen „nařízení Komise11.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu města Turnova.
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Článek I. 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu příspěvkovou 
organizací. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající 
v zajištění veřejné služby dle čl. II. této smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Příjemce byl na základě této smlouvy pověřen poskytovatelem výkonem veřejné služby 
v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu. 
Veřejnou službou se rozumí:

a. Poskytování zdravotní péče hrazené, částečně hrazené nebo nehrazené ze 
všeobecného zdravotního pojištění.
b. Komplexní péče o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami, které pro 
trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou 
ambulantních, denních, týdenních cyklů.
c. Komplexní péče zaměřená na soustavnou zdravotní a ošetřovatelskou péči o 
klienty, rehabilitaci, zájmové, kulturní a společenské vyžití.

2. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky 
pro poskytování veřejné služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek III.
Výše příspěvku

1. Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro rok 2020 se poskytuje ve výši 3,250.000,-Kč. 
Tato částka byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Turnova dne 17.12.2020, 
usnesením č. 305/2020.

2. Finanční prostředky ve výši 3.250,000,- Kč budou poskytnuty příjemci po uzavření této 
smlouvy a budou zaslány na účet příjemce uvedený v této smlouvě, v souladu s § 28 odst. 
4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, do 30 dnů po podepsání smlouvy příjemcem i poskytovatelem.

3. Příjemce je povinen předložit vyúčtování příspěvku v termínu stanoveném 
poskytovatelem, tj. do 15. 2. 2022.

4. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce: oddělené účetnictví ve vazbě na 
poskytnutý příspěvek formou účetních sestav.

5. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
příjemce a doloženy poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného 
poskytovatelem, tj. do 15.2.2022. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých 
finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

6. Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich 
část na účet poskytovatele číslo 1263075359/0800, pokud je užil v rozporu s účelem, na 
který mu byly tyto finanční prostředky poskytovatelem poskytnuty, a to nejpozději do 15 
kalendářních dnů od doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého 
z účelu - včetně výše nařízené vratký - do rozpočtu poskytovatele.
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7. Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtování 
uvedeného v článku III odst. 3. smlouvy vrátit veškeré poskytnuté finanční prostředky na 
účet poskytovatele číslo 1263075359/0800, pod variabilním symbolem č. 403 v případě, 
že nepředložil vyúčtování v termínu a rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 4. a 5. 
Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 
připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.
Kontrola, sankce

1. V případě zrušení činnosti organizace je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část platby 
ve výši odpovídající měsíčnímu podílu z celkové platby a počtu měsíců nerealizované 
činnosti ve lhútě 30 dnů od ukončení činnosti.

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání platby včetně 
plnění podmínek této smlouvy.

3. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je dána zákonem nebo touto smlouvou, je 
poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a 
musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní doba -činí 1 měsíc a počíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. Do 15 dnů po uplynutí 
výpovědní doby je příjemce povinen vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které 
byly vyúčtovány nebo použity v rozporu s touto smlouvou nebo nebyly vyúčtovány vůbec.

4. Nesplnění čl. II. a nesplnění podmínek stanovených v čl. III., s výjimkou uvedení 
variabilního symbolu, této smlouvy, je považováno za porušení rozpočtové kázně stanovené 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtové kázně poskytovatel nařídí příjemci 
odvod poskytnuté dotace nebo její části dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na účet poskytovatele 1263075359/0800, pod variabilním symbolem č. 403, 
případně může být částka za porušení závazků řešena poskytovatelem tak, že o tuto částku 
sníží poskytovanou dotaci z rozpočtu města, event, oběma způsoby.

Článek V.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021.
2. Před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 může být smlouva ukončena písemnou dohodou 

smluvních stran nebo výpovědí dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
3. Změna obsahu smlouvy a zrušení smlouvy je dále možné postupem dle ust. § 166 a § 167 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, očíslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.

3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
města Turnova, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě a 
dále může být zveřejněna postupem dle ust. zákona ě. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

4. Poskytnutý příspěvek je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona ě. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

5. Finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy mají charakter podpory de 
minimis podle Nařízení (EU) č. 360/2012 ze dne 25.dubna 2012 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu vyhlášené v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 29.4. 2012. Podpora „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí 
za období tří účetních let přesáhnout částku ekvivalentu v Kč odpovídající 500.000,- EUR, 
kdy období tvoří jednotlivé fiskální roky používané příjemcem pro daňové účely. Příjemce 
bere na vědomí, že dle zákona č. 215/2004 Sb. je poskytovatel povinen do 5 pracovních 
dnů od podpisu této smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis do 
centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního 
registru najevo, že je limit příjemce pro poskytnutí podpory de minimis vyčerpán, příjemci 
zaniká nárok na poskytnutí dotace a tato smlouva se od počátku ruší. Příjemce prohlašuje, 
že není podnikem v obtížích a že mu nejsou známy jiné překážky, které by bránily 
poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se 
později ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, příjemci zaniká nárok na dotaci a tato 
smlouva se od počátku ruší.

6. Smlouvaje sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel 
a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a 
smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

8. Smlouvu dle zákona 340/2015 Sb. vloží do registru smluv město Turnov.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. (1) zákona o obcích
O poskytnutí výše dotace rozhodlo Zastupitelstvo poskytovatele na svém zasedání konaném dne
17.12.2020 usnesením č. 305/2020.

V Turnově dne ..r.4..02..2021..
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