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Smlouva ć,.20L5/L/I3

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavüená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtoqých pĺavidlechuzemnich ľozpočtů,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené stafostou města Mgľ. Maĺtinem l(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. Divadlo Netopýĺ o.s.
zastoupené Jaĺoslavou Rakovou
IC: 266661"03

se sídlem: Týnec ĺadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 328403399 /0800

1.1,.

vYŘĺzrno

1.2

2ü 6.

jako pří)emce na stĺaně dľuhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazýe poskytnout příjemci veřejnou fĺnančnl' podpoĺu
(dotaci) v ĺlže sjednané lryši a pÍijemce Se zavazuje tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslw zákona č. 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změĺě někter7ch zákoni (z,ákon o Íinanční kontĺole) v platném zněĺĺ, veřejnou
finančnípodpoĺou avztahují se na nivšechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neopĺávněné použíti dotace na jný ĺež sjednaný účel nebo zadrženl pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtorých pĺavidlech územních ľozpočtu, v platném zněnl.

1,.3.
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2.2.

čtánek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uveđeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteĺ,ý je přílohou č. L této smlouvy ďe pĺavidel v Ptogtamu dotací na ĺok 2015 pođ
bodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovnl a zájmová činnost pĺo děti a m7ádež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2015.

Příjemce je povinen použit dotaci pouue kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté Íinanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být poažity
polJzev souladu s písemnou žádostipříjemce'

2.3. Z poskytnuté dotace ĺelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků, a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpořádaných či spolupořádanýchpříjemcem)
d) nespecifik ov aĺé ý daje (ý. ý daje' kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3'1, Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních materiáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoup eních příj emce.

3.2, oznámit poskytovateli změnu adľesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího azavieni do úplného vyučtování dotace, a to nejpozději đo 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně đoš1o'

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, ý. zejména zajis:drt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospľávy, dodtžovat vešketé ĺelevantní obecně závazné pńvrĺ
přeđpisy včetně pńvnlch předpisů vydaných měStem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

4.1,. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve ýši 1 000 Kč (slovy: ieden tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koĺun českých) je Ątá z rozpočta města
Týnec nadSázavou.

4.3. Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne
1'3.4.2015 usnesením č. ZM201,5 / 5 / 16.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy, a to do 30 dnů od pođpisu této smlouvy
oběma smluvními sftanami.

3.3.

4.2.

4.4.
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4.s. V případě, že příjemce použije finanční pĺostiedky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančĺĺ pĺosďeđky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové ťlĺaĺčnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh\aví této smlouvy, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcalizace akce přeďoží püíjemce poskytovzteh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1'.201"6' výčtování včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Yýčtován bude pĺovedeno foĺmou kopí písemností majících ĺáLežitosti účetních
dokladů poďe zvIáštnich pńvních předpisů s označením účetního dokladu a poLožky,
kteń byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií wýpisů z učtw příjemce
p tokazu1ících p oužití dotac e.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evideĺcí čeryárĺ dotace v souladu
se zákonem č.563/1,991, Sb', o účetnicwí, ve zĺěnípozdějších předpisů.

ClánekVI.
Casové užití đotace

6.7. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 31.12.201,5.

ČhnekVII.
Kontĺola

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
spľávě a o změně někteĺ"ých zákon'i, ve zĺěni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržovánĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
konttoly podle č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazi, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zäkona
č.563/1991, Sb., o účetnictví, vplatném zněĺű, uchovávat účetní záznamy a a űčetru
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 bete na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové käzně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺavidlech ízemnch ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za poĺušení ĺozpočtové
kázně ve qiši neopľávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

5.2.

8.1
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8.2.

9.1.

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

Za ptodIenĺ s odvodem za porušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapLaat penáIe
ve vyši 1 pľomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejr."iše však do rýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné poľušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákána č. 25O/2OO0 Sb.,
o tozpočtorých pĺavidlech (lzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení 

'o"počtolré 
kázně ve 11ýši

1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek lX.
ž, v'Lávétečná ustanovení

Yzájemná pľáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se říd^í
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto.ĺých ptaviälech územních
ĺozpočtu a občanským zákonĺkem.

Ęemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, tozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházeji
práva a povinnosti z této smlour,7 na právniho nástupce.

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

9mlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadatďlům, popř' z..ářejnlt, na zál<Iadě zákona
č.106/1999 Sb', o svobodném přístupu k infoĺmacím,ie_zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pôípadě zjištění závažných nedostatků pťĺ reahzaci akce,
včetně nedodľžení teľmínu odevzdánl vyűčtován poskytovaných finanŁnch ptostředků,
je poskytovatel optávněn ryloučit vnásiedujících ävou'letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

]a-t9 smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nícbž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stĺany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednánl, že si
smlouvu před jejím po-dpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavta|i svobodně avážně, Na důkaz {še uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nad,Sázavou 6na- "1tl' 
C 2ł'ű' V Týnci nad dn ł/'. C złĺĺ-

Netopýr z,s,
429,257 41

Mgĺ. Mattin l(adĺnožka
staÍoSta

posĘtovatel

'vlEsT0 TÝNEC NAľ sÁ,ĹAvotj
K Náklí 404

Ż57 4.1 Týncc llztcl .Sázavol,
.. 1--

nad Sázavou

266 66 103

Tel: 733 528 503
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Rozpočet tabulka C

lnil/telefon J. ł4 3 Jď r0
iv ą ł/.ťa ,Ĺ4 r

Název akce: ł-ł

pol. nazev Kč

1, fĺłnal i'cłą h. f ,vr'ł,t1 -y'OO c2,

2 <./

3

4
5

6

7

8

9

10

7L

L2

13

L4

15

L6

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 .il?ą -'
809 829 ge/ :l0l

80l 99 99z :0Qĺ

none4g Puu ceuft

W LgA,6ZI IVil\IO
's'z lddop1,1 o1peĺp


