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YSmlouva č,.2015/I/12

SMLoUvA o PosI(YTNuľÍ DoTACE
uzavi.ená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtoqých pĺavidlechuzemnich ĺozpočtu,

v e zněri pozděj ších předpisů

mezĺ níže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ĺČo, oozszgo+
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSäzavoa
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. Studio 3
zastoupené Maĺií Veselou
se síďem Růžová 37,257 47 TýnecnadSázavou
ĺČo: zzelsolg
platba v hotovosti

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

Čhnek l.
Předmět smlouvy

1..1

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnančrĺ podpoľu
(dotaci) v niže sjednané ,.yši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIa zákona č. 320/2001 Sb., o fĺnanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někteqich zákoĺí (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahuji se na nivšechna ustanovení tohoto zákona,

Neoptávněné použití dotace na jný ĺež sjednaný účel nebo zadtžeĺĺ pĺostředků patiĺcich
poskytovateľ je poľušenim tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoqých pĺavidlechűzemnich ľozpočtů, v platném zĺěni.
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2.2

2.1

2.3.

3.1.

3.2.

J,J.

Čhnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu,
kteqý je přílohou č. 1 této smlouvy ďe pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spottovru a zájmová činnost pľo děti a nLádež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31'.1'2.2015.

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

Poskytnuté ťĺnančnĺ pĺostředky nesmí být pouźiq k jinému účelu a musí být poažity
pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehradit zejména:
a) pokuťy a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové splátĘ
c) dary (s fjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazlje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních materiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

ozĺámitposkytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího lzavÍeni do úplného vyúčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit vešketé povinnosti stanovené obecně
závaznými pĺávními předpisy, tj. zejména zajlsit veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgäni státní spĺár,7 a samospľávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné púwnl
předpisy včetně prävnlch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavoa.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun
česĘch).

Celá dotace ve wýši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce koĺun českých) jeĄtáł z ĺozpočtu města

Týnec nađSázavov

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zasrlpítelstĺ'u města Týnec nađ Sázavou dne

1'3.4.201'5 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1'6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeném v záh|aví této smlouvy, a to do
30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami'

V případě, že pÍíjemce použlje finančnl pĺostředky v Íozpofll s touto smlouvou nebo

ĺevyčetpá všechny poskytnuté finančru ptostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1,.

4.2.

4.3.

4,4.

4.5.
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5.1.

5.2.

poskytovateli takové finančru pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhLavi této smlouvy, a to nejpozději do 30 đnů od doručení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončeni rcallzace akce předloží piíjemce poskytovateh bez zbytečného ođkladu,
nejpozđěji však do 31,.1,.201,6, vyűčtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních pt'ávĺĺch předpisů š označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace ahtazeĺa, včetně kopií wýpisů z :účťu příjemce
p t okazajících p oužití do tace.

5.3 Příiemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č. 563/1'991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční ptosďedky posĘtnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíĺ
đo 31'.1'2.2015.

ČHnek VII.
Kontrola

7.7 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontole ve veřejné

spĺávě a o změně někteých zákoni, ve zněĺlí' pozdějších předpisů, optávněn provádět
u příjemce kontĺolu účetrrictví, případně dalších skutečností osvědčujících đodržovánl'
ustanovení této smlouvy'

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly podle čt. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz:ů, 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 účetnicwí, vplatném zĺěni' uchovávat účetní zázĺamy a a űčetsĺ
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy )e považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých ptavidlech űzemních tozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovate| je opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopľávněně použiĺých nebo zadtžených pĺostředků.
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8.2.

9.1.

9.2

9.3

9.4.

9.5

Za prod|enl s odvodem za poĺušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zap|aĺt penáIe
ve ryši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nej1ýše však do {še tohoto
odvodu.

Potušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1.. a 3.2. je považováno zŻ méně
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,

o tozpočtoqých ptavidlech územních ľozpočtů, ve zněĺĺ pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení rczpočtovékázně ve ýši
1'0 o/, z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zźx&ećná ustanovení

Yzájernná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvrumi předpisy, ze)ména zákonem o ĺozpočto'rych pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákonlkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenťy s plněním této

smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žadate|űrn, popř. zveřejnlt' na zá|,Jadě zákona
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znětĺ pozdějších předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že v piípadě zjištění závažných nedostatků pťĺ rcallzaci akce,

včetně nedodĺžení tetmínu odev zdánl výčtování poskytovaných finančních pľostředků,
je poskytovatel optávněn r,ryloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan'

Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednánt, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí 1í a s 1ejím obsahem souhlasí, a že )í
uzavltaji svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připo;ují své vlastnotuční podpisy.

V Týnci nađSázavou dne ,// L lłĺr V T'ŕnci nadSázavo, dn /4 2 zł tĺ'

I uľ
Mgĺ. Maĺtin l{ađtnožka

staÍoSta

posĘtovatel

rY1 l]s'ĺ'() 1'ý"i''] l'C }i Ą t] ĺjĺ{ ľ'.łVou
{ĺ" Nĺílilí A,a4

).i7 !,1 Týrrcc rlaci Slĺza'vou
-1-

ffi
^,''ľ,"ŕ3 

j;'ł,'fl;'"iilätffi -rs,,
* lČ:226 7S Ol9
ts.mail; studio3.os@eznam,cz

rvrvw.studio3.ic.cz

ĺĺĄ/
Maľie Veselá

příjemce
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Rozpočet tabulka C
Vypld Mgr. Tereza Kadlecová / 605709404
Subj{ Studio 3 - divadlo, hudba, poezie o.s
Náze Dětský dramatický kroužek

I

pol nazev Kč

L PRoNÁJEM UČEBNY 2000
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1I
L2

13

L4

L5

L6

17

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 2000



Rozpočet tabulka C
Vypld Msr. Tereza Kadlecová / 605t09404

Studio 3 - divadl hud te o.s
Náze Dětský pěvecký kroužek

pol. název Kč

L PRoNÁjEM UČEBNY 2000
2

3

4
5

6

7

I
9

10

TL

T2

13

1,4

15

t6
17

L8

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3L
32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 2000


