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Smlouva ć.2015/1'/n

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTAcE
uzav.I'enápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtoqých pĺaviďechuzemnich tozpočtů,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezi ĺiže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgt. Maĺtinem I(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41' Týnec nađ Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. Juná,ix_ svaz skautů a skautek ČR
zastoupený : T etezou Pavlíkovou
IC: 61,664685
se sídlem: Topolová 7829, I{amence 257 68
bankovní spojení: FIo Banka
číslo účtu: 260021'7747 /2010

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

7.7 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťlnančnl pođpoľu
(dotaci) v nĺže sjednané lryši a pÍíjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteých zákonli (zákon o finanční kontrole) v platném zĺětű, veřejnou
finančnl podpoľou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoptávněné použíĺ dotace na jný než sjednaný ÍĺčeI nebo zadtžení pĺostředků patřících
poskytovateľ je poľušeĺĺm rczpočtové' kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o tozpočtorrych pĺavidlechuzemnich ĺozpočtů, v platném zněĺl,
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Čbnek II.
Účel dotace

Dotace ie poskytována ýhndně k účelu uveđeném v podĺobném položkovém tozpočtu,
kteĺ:ý je přílohou č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ľok 2015 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovnl a zájmová činnost pĺo đěti a mláđež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31J'22015.

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté ťnančnl pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použíty
pouze v souladu s písemnou žáđosĺpří)emce'

Z poskytnuté dotace nelze hndĺt zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky Íinančních závazkT a leasingové spláĄ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpoÍádaných či spoĘořádaných příjemcem)

d) nespecifikovanéýda1e (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺađ Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech pĺopagačních matetíáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knim v době od jejího uzavíeni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznýmipńvníml' předpisy, tj. zejméĺa zajtst:t veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodĺžovat veškeľé ĺelevantní obecně závazĺé pńvnĺ
předpisy včetně pńvnlchpředpisů vydaných' městem Týnec nadSäzavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve wýši 14 000 Kč (slovy: čtľnáct tisíc koĺun
česĘch).

Celá dotace ve ýši 14 000 Kč (slovy: č:ľĺáct tisíc korun českých) je krytá z rozpočtu
města Týnec nađ Sázav ou.

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne

13.4.2015 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1'6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově fotmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlour,ry

oběma smluvními stĺanami.
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V případě, že pfijemce použije finančĺĺ pĺostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo

nevy3eĺpá všecĺny poskytnuté ťĺĺančni pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
posĹytďvateli takové finaĺčnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni'

Čhnek Y.
Vyúčtování

Po ukončeni rcahzace akce předloží pÍíjemce poskytovatels' bez zbytečného odkladu,
neipozději však do 31'.1'.201'6, výčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Yýčtován bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majíc ích ĺáIežítosti účetních
dokladů poďe zv|ášnich pńvrĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace lhtazeĺa, včetně kopií wýpisů z űčtu příjemce
ptokazujicích použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeryárĺ dotace v souladu
se zákonem č. 563 /1"991 Sb., o účetnicwí, ve zĺění pozdějších předpisů.

čtánekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 31.1,2.2015.

Čbnek VII.
Kontĺola

7.1,. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někter,ých zákonl, ve zněni pozdějších předpisů, opľávněn pĺovádět
u příjemce konttolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dođtžováĺn:'

ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontĺoly poďe čl' VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1'991' Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a íčetni
doklady.

ČtánekVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za porušení ĺozpočtové kázĺě dle ustanoven $ 22 zákona
ć.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqich ptaviđlech územních rozpočtů, ve zněnt pozdějších
předpisů, a poskytovatelje optávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázně ve v,ýši neoptávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1

Stáĺka3 z 4



8.2. Za prcdleru s odvodem za poĺušení'"1p1Ť:"ý kázněje příjeľnce povinen zaplaitpenále
ve r'7ši 1 pĺomile z částky odvodu za každý d.n pľoál.ní,'nejýše však do r^ýše tohotoodvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. )e považováno za ménězávažné poĺušení rozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č.25O/2OO0 Sb.,o ľozpočtorých ptavidlech űzemnich ĺozpočtu, łe zněni pozdějších předpisů. V případěpoľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod 
"" 

po*š"oí rczpočtové kázněve 1ýši10 o/o z poskytnuté dotace'

Čhnek IX.
Závětečná ustanovení

v3á1emná práva a povinnosti účastĺríků v této smlouvě 1ýslovně neupľavená se řídípříslušnými ptávnimi př:.dpi'y, zejména zákonem o ĺozpočá1ých pĺaviäl".h ú".-oí.htozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce je povinen'bez zbytečného odkladu in_foľmovat poskytovatele o své přeměně(fűzi, tozděIení apod.) či vstupu do likvidace. V případa iĺ.-erry příjemce přecházejí
ptáva a povinnosti Ż této smlour,7 naptávního"ĺ't"pä. l

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i đaiší dokumenty S plněním této
:dg""y související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k đispozici, 1.oo ĺrrĺo'-aceÍni,
5te1e ig poskytovatel povinen poskytnout žid^t"fton, popř. zväře; 

^i, 
Áu zák7adě zákonač' 106/1999 Sb., o svobodném pĺĺ.top" k infoĺmacírí, łe'zněnĺp"'"aelsĺ.l' |ĺ"ápi,l.

Příjemce beĺe na vědomí, že v případě zjištěn závažných nedostatků při rcallzaci akce,včetně nedodĺžení teĺmínu odeizđán ýýto1án po.ťy,or.ur'ých finančnch pĺostředků,je poskytovatel optávĺěn r,floučit vnásĺedujících ävou'letech jeho žádosao'lá.ryt'oĺ
dotace z pĺostiedků poskytovatele.

Jaj|.srnlorya je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlcbž po jednom stejnopisu ob&žíkaždá ze smluvních stĺan.

Smltvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáłru, že sismlouvu před jejím p.:dĘh_.ľ přečetly,, ,ori^i ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jiuzavínji svobodně avážně. Na dĺkaz rýše uvede"en" pĺ'päjují své vlastnoĺuční podpisy.

9.1.

9.2,

9.3,

9.4.

9.5.

9.6

VTýnci nadSázavou dne í 2ł{ V Týnci nad, Sázavo, an /?á.2o-<_

z. s.

Mgľ. Matin Kadrnožka
staÍosta

ev č' 2ĺ1.03 (3)

posĘtovatel

.'iEs]'CI TÝNEC NAľ sÁZ.ÁVO[]
l( Náklí 404

,:57 /ł1 Týnec nad Sázavou
_t-
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Rozpočet tabulka C

Vyplnil/ telefon Vojtěch oktá bec/606622453
Subjekt Junák - český skaut, středisko Kamenice z.s.

Název akce:

pol nazev Kč

1. Tuľistické závody _ Ceský pohár (2x)

Doprava,startovné 1 500

2 okľesní a krajské soutěŽe

Doprava 2000
ubytování 1 500

startovné,vstu pné 500

3 činnost - pravidelné výpravy oddĺlu

doprava 3000

ubytovánĺ 3000

vstupné 1 000

4 obnova vybavenĺ oddĺlu 0

10 Provoz klubov 1 500

1.1. Úpľava okolí klubovny 0

Celkem 14000

.Junalĺ , oesłcý skaÚt,' " '

Stĺodisko:Kameńicb, Ż. s,
TopolöýálíB29 .,''
251ô8'K8menĺcb,
lC; ô1i68.{68s'-ovl]č'

(zh)
/.:{ | P ,\

Iitl-]()'
(3)


