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Smlouva ć,. 2015 /I/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavienápoďe $ 10a zákon a č. 25O/2O00 Sb., o ĺozpočtoých pľavidlech územních ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezí niźe uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
IČo: OO2329O4

se síďem: KNáklí 404,257 41,TýĺecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou

číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. sDH ZboÍený Kostelec
z astoup ený: Luká š em IGivánkem
se sídlem: Týnec nađSázavow
platba: hotově

jako příjemce na stĺaně dĺuhé

7.7.

1.2.

1.3.

(dále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční.podpoľu

(dotaci) v ĺĺźe sjednané ..ýši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze

Ĺe sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

Dotace je ve smys\u zákona č. 32O/2OO1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné sptávě

a o změÁě někter:ých zákonű (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zĺěĺi, veřejnou

finaĺčnlpodpoĺou a vztahaji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na 1ný než s)edĺaĺý účel nebo zadrženl pĺostředků patÍĺcích

posliytovateli je poľušenkn tozpolrcvé kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.'

ä ĺozpočtoqich ptaviďech územních tozpočtů, v platném zĺěnl'
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2.2.

2.1

2.3,

3.1.

3.2.

J.J

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace ie poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočtu,
kteý je přílohou č. 1 této smlouvy ďe pľavidel v Progľamu dotací na ĺok 2015 pod
bodem 1 _ ptavidelná spoĺtovĺĺ a zájmová činnost pľo děti a nláđež, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31'.12.2015,

Příjemce je povinen použit dotaci pouze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pľostředky nesĺní být použity k jinému účelu a musí být použiqĺ
pouze v souladu s písemnou žáđosti příjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazl<,3' a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen y soutěžichpoÍádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespeciÍik ov ané vý daje (q. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámít poskytovateľ změnu adtesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavieni, do úplného vyűčtován dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použĺje dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmipńvnimi předpisy, tj. zejména zajísĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spĺávy a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné ptávnl
předpisy včetně pńvnĺch přeđpisů vydaných měStem Týnec nad'Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeľpání dotace

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

Celá dotace ve wýši 1 000 Kč (slor.7: jeden tisíc koĺun českých) )eĄtá z tozpočttl města
Týnec nadSázavou,

Poskytovatel ĺozhođl o přidělení dotace v Zastupítelstyu města Týnec nad Sázavou dne
13.4.201,5 usnesením č. Z}1120L5 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemci uvedeným v záh|avi této smlouvy, a to do
30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pÍíjemce použije finanční pĺostředky v ÍoŻporu s touto smlouvou nebo
nevyčeqpá všechny poskytnuté finanční ptostředky na Stanovený účel, je povinen vrátit

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.
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poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záblaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce přeďoží pii1emce poskytovatetl' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37.7.201'6,vyučtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. V1rlčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů podle zvIáštnich pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z učtu příjemce
prokazu1icích použití dotace.

5.3 Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.7. Finanční pľostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,,1,2.201,5.

Clánek VII.
Kontľola

Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteĺ"ých zákonű, ve zněĺí pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodůován
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při ptovádění
kontľoly poďe č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1'991' Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a űčelmi
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce pođpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy )e považováno za porušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pľavidlech uzemĺĺch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovateI je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu zaponśeni tozpočtové
kázĺě ve qýši neoptávněně použiých nebo zadtžených pľostředků.
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8.2.

9.1

9,2.

9.3

9.4.

9.5

V Týnci nadSázavou dne 3 í zoĺr

Mgĺ. Maĺtin lšadnožka
StaÍosta

posĘtovatel

/ĺĺisT() TÝN]tic NÁľ sÁ?'ÁvOi,
Í( Níiklí 404

',|;'l 4ĺ ľýnĺ:c liłrĺl Siízavoli
i-

Zaptod|eĺl s odvodem zaporušeni tozpočtové kázněje příjemce povinen zaplaĺtpenále
ve vyši 1 pĺomile z čásĘ odvodu za každý den pľodlení, nejv,ýše však do výše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3'2. je považováno za méně
závažné porušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst' ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto1ých ptavidlech územních ĺozpočtů, ve znětĺ pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušení tozpočtové kázně ve 1ýši
1"0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek lx.
Záxércćná ustanovení

Yzá1emná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoých pĺaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této
smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoľmacemi,
kteľé je poskytovatel povinen poskytnout žađatel:ům, popř. zveřejtit, na zát<lađě zákona
č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím 

've 
zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pőĺpađě zjištění závažných nedostatků pĹi rcallzaci akce,
včetně nedoddení teĺmínu odev zdánl łyűčtov án poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech )eho žádosĺ o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obdňí
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní Stfany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánĺ, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jĺ
uzavtrají svobodně avážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nad dffiáńFĹ5-
&bol,-,.. ,,

oľfunqi,s;.;-ľ0!
IGivánek

příiemce
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tabulka C
Rozpočet

telefonnil

Subiekt
Název akce:

Kč
pol. nazev

L

2

3

4
5

6

7

8

9

10

LT

12

13

t4
15

T6

t7
18

19

20

2L
Ż2

23

Ż4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem


