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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzaväená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďechazemních ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týĺec nadSázavoll
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na straně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. MC Motýlek ',{n, 9 , 1 9,n'zo, o Ą
zastoupený Matc6íou Iftejčíkovou
IC: 70858691
se síďem: Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 528 498 329 / 0800

*ľ

1.7

1..2.

vvŘízrľo
t 9. 05. 20ĺ5

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotaci) v ruže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjeđnanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlour,7.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné správě
a o změně někteých zákontĺ (zákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
Ítnančnipodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněnépoužiti dotace na jný než sjednaný účelnebo zadtženĺpĺostředků patiících
poskytovateli je poľušenim rozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočto1ých pĺaviďechűzemnich ľozpočtu, v platném zněru:

,.'ti.llil

lýliilt ll,-ll 
'i 

1.iýi]Ll
(]lll l l;:ĺlĺ '>'!','l, '?',/ 'Il

!ŕ_ ,'ll i1 . i'' "' l

1,.3.

Stánka1' z 4



ČHnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhradně k účelu uveđeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteý je přílohou č. 1 této smlouvy ďe ptavidel v Pľogĺamu dotaci na ĺok 2015 pođ
bodem 1 _ ptavidelná spoĺtovnt a zájmová činnost pľo děti a mládež, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.1,2.201,5.

2.2. Příjemce je povinen poažit dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Íinanční pĺostředky nesmí být polžity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

2.3, Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazk3, a leasingové splátĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpořádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

ČHnek III.
Povinnosti příiemce

3.1. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačďch mateiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámlt poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době ođ jejího uzavření do úplného výčtován dotace, a to nqpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými právnimi předpisy, tj. zejména zajisljt veškeĺá potřebná povoiení příslušných
otgáni státn správy a samospĺávy, đodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné právní
předpisy včetně pńvnlch předpisů rydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

4.1 Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 16 000 Kč (slovy: šestnáct tisíc koľun
česĘch).

4,2. Celá dotace ve vyši 16 000 Kč (slovy: šestnáct tisíc koľun českých) je Ętá z tozpočb;
města Týnec nađ Sázavou.

4.3 Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v Zastwpitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
13.4.2015 usnesením č. ZM2015 / 5 / 1'6.

4.4. Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh|aví této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,7
oběma smluvními stranami.

3.2
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4.5 V případě, že píĺjemce použije finanční pĺostředky v ÍozpoÍu S touto smlouvou nebo
nevyčeĺpá všechny poskytnuté Íĺnančĺĺ pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateĹi takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlavi této smlour,7 ) 

^ 
to nejpozdějí do 30 dnů od doĺučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich wáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeĺĺ rcallzace akce předloži pÍijemce poskytovatell bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37.1.2016' výčtován včetně stučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺá|ežitosti účetních
dokladů podle zvláštních právnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
ptokazljících použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a odđělenou evidencí čerpánt dotace v souladu
se zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví, ve zněnl'pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiu
do 37.72.201,5.

ČhnekVII.
Kontĺola

7.1.. Poskytovatel je v soulađu se zákonem č' 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změně někteých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u pří)emce kontĺolu účetĺrictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouł7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly podle čl. VI. odst' ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou poďebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněĺű, uchovávat účetní záznamy a a učetsú
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlouł7 je považováno za poľušení rczpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech űzemnlch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů' a poskytovateĺ je opľávněn požađovat úhľadu od,rádo za porušeni rozpočtové
ká'zně ve ryši neopĺávněně použitych nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

9.1,.

9.2.

9,3.

Za prodlenl s odvodem za poľušení ,orľ1č:?rý kázně je pií1emc2povinen zap7atlt penále
ffiä'] 

pĺoĺnile z částky odvodu za každý a.., p-jl.ií, nejqýš. však do výše tohoto

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1', a 3.2. je považováno za ménězávažné poľušení ĺozpočto\.é kázn,ě ve smyslu $ 10a odst. ó zákZna č.25O/2O00 Sb.,o ĺozpočtorých pravidle ch űzemnich tozpočtů , ie zněnl';łau'*ä'ä""on* V případě
ffiľJT"'ffiľ"ä;ä::: se uloží pří''ń';;;;"ä ĺ" ŕä'i's "nĺ',o,pł!t",Ie- l,aL,ĺve vyši

Čbnek IX.
Záłvětečná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neuptavená" se řídípříslušnými pńvnitnl př:.dpfu-I, ,ri^łr^ zákonem o ĺozpočtolých pravidlech územníchĺozpočtu a občanským zákoníkem.'

Příjeĺnce je povinen 
.bez.zbytečného odkladu infoľĺnovat poskytovatele o své přeměně(f(lzi, tozdělení apod) či vstupu d" ]ik"iä;;"";;;^# přeměny příjemce p.echáze1íptáva a povinnosti z této 

'.''l",''7 na pltávniho"á.Jp.:. 
..'

Příjemce bete na vědomí, že tato sÍnlouva, )akož i další dokumenťy s plněním tétosmlour'7 souvisejíc! kteÉ má či bude mít po;kyto.r"r.l-ř di. pozici,jsou infoľm acemi,kteĺé je poskytovat"l 
Ę"ľ:" ľ99Lľt""i'1 žadatei,im, popł. zveřejtit, na záIdad,ě zákonač' 106/1999 Sb., o svotodném přísńp" t infoĺmacím ,łe'zněrupozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomi že v pĘad'ě zj.iltěru.závažnýchnedostatků při rcaązaci akce,včetně nedodĺžení teľmínu oa"irła^ 
Y:r?.r?yŃĘ;;";" ých frnanŻnlch prostředků,

t""Ĺ::Yľj.H;ľJ"#.'ůľJoučit v ,,a.í"a,,lĺ.ĺ.h ä"";'i;;;ľńää":ä""oj3.,.r,""ĺ

ffi"ľ:ffi*ä*'""J*" ve dvou stejnopisec h, z ruchžpo jednom stejnopisu obdůí

Srnluvní süany shodně pĺohlašuji že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánl, že sismlouvu před jejím p.ođpisem přečetti, tozumi ji.a s 1ejlm..obs.ah_eĺn souhlasi a že jiuzavlĺají svobodně 
^ 
iaziĺ. Na dlikaz ýš. ,r,,.d"'3r'" paä;|í své vlastnoruční podpisy.

9,4.

9.5

9.6.

VTýnci nad'Sázavou dne y'/ J.///1-

Mgľ. Matin Kadtnožka
StaÍosta

posĘtovatel

V Týnci nadSázavou aĺe 4ł. f . 20ĺf

Maĺcela

příiemce

lý;_r.
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Rozpočet tabulka C

Vyplnil / t Kateřina Pikousová, mobi| 602 633 410

Subjekt Mateřské centrum ek

Název akĺ Pravidelná činnost

25

9

Kčnazevpol.

4 000,00 KčL Nájem
4 000,00 Kč2 Pojištění
1800,00 Kč3 odměny aktivním maminkám
2 500,00 Kčodměny dětem4

500,00 Kč
Pravidelná obnova vybavení (hračky, výtvarné, sportovní a hudebnĺ

potřeby, knihy)5

L 000,00 Kč
ostatní provozní ná klady (úklĺd, admin. potřeby,tonery, telefony,

internet, propagace)6
2 000,00 KčČlenstvípartnerům7

100,00 KčVzdělávánídospělých8
100,00 KčAtletĺka

10
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13

L4

15
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18
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