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Smlouva ć.2015/L/8

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
wzavÍeĺä poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pľaviďechuzemnich ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgľ. Mattinem l(adĺnožkou
ĺČo: oozzzgoą
se síďem: KNáklí 404,257 47TýnecnadSázavoa
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,poskytov ate|')

a

2. SDH Peceľady
zastoupený: Romanem Hudrlíkem
IC: 65261,674

se sídlem: Týnec nađSázavou
p|atba: hotově

jako příjemce na sftaně dĺuhé (dále jen,,příjemce')

Článek I.
Přeđmět smlouvy

1.7 Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v ĺíže sjednané lryši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některých zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zĺěni, veřejnou
finanční podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použiti dotace na jný než sjeđnaný účeI nebo zaďtžeĺĺ pĺostředků patiících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočto'qých pĺavidlech územních tozpočtu, v platném zněnl.

1,.3.
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2.2

2.7

2.3.

3.1.

3.2.

J.J,

čhnek II.
Účel dotace

Dotace )e poskytována lýhradně k účelu uvedeném v podľobném položkovém ĺozpočtu,

kteý 1e pfulohoo č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod

bodem i _ pĺavidelná spottovnl a zájmová činnost pĺo děti a n7ádež, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31,,12.201'5.

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

ľo.Lyt''.'té finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity

pouŻe v souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htađít zejména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátlq'

) ď^ry 1š wy1lmlĺou věcných cen v soutěžíchpoiádaných či spolupořádaných příjemcem)

d) nespecifik ovaĺé ýdaje (tj' vyđa1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

n".rše.h ptopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veře)ných

vystoupeních příjemce.

oznámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

k nim 
" 

atte od jejího uzavíeĺli,do úplného vyűčtován:' dotace' a to ĺejpozději đo 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteľé použíje dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými právnimi předpisy, t1. zejméĺa zajisĺt veškeľá potřebná povolení příslušných

orgánn státní sptávy ä ."mo.pľáoy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně zävazné pńvrĺ
pĺĚapisy včetně právnlchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

ČHnek IV.
Yýše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne pří)emci dotaci ve qýši 1 000 Kč (slovy: ieden tisíc korun
česĘch).

Celá dotace ve ýši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc koĺun českých) jeĄtá z tozpočtu města

Týnec ĺadSázavorl'

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastlpltelstvu města Týnec nađ Sázavou dne

13.4.201'5 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1.6.

Dotace bude poskytnuta jednorázově příjemci uvedeným v záhLaví této smlouvy, a to do

30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami'

V případě, že piíjemce použije Íinanční pĺostředky v rozpofu- s touto smlouvou nebo

""oyt"'pĺ "š..híy 
poslrytnuté fĺnančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1".

4.2.

4,3.

4.4.

4.5.
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5.2.

poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhLaví této smlouvy ' ^ 
to nejpozději do 30 dnů od doručení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni teallzace akce přeďoží piíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozdě;i však do 31,.1.201'6, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vy'učtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáležitosti účetních
dokladů podle zvIášnich pĺávních předpisů s označenim účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazeĺa, včetně kopií qipisů z űčĺ: příjemce
p t okazujících p oužití dotace.

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

ClánekVI.
Časové užiti dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 37.1,2,2015.

Čhnek VII
Kontrola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o Íinanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteých zákonů, ve znětĺ pozdějších předpisů, opĺávněn ptovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodúováĺĺ
ustanovení této smlour,ry.

7) Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou Írutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zpráv, 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 zněĺĺ, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

ČHnek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
této smlouł7 )e považováno za poľušení rczpočtové kázĺě dle ustanovení $ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺavidlech űzemĺĺch ĺozpočtů, ve zĺění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ľozpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.
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9,1,,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Za ptođIeru s odvodem za potlšeni ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zapLaĺt penále

ve qýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pľodlení, nej1ýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pĺaviďe ch uzemnich ĺozpočtů 
' 
ve zněĺí pozdějších předpisů. V případě

poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve qýši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,ľľ'ércćná ustanovení

Yzá1emná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtových ptaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, jakož í další dokumenty S plněním této

smlouvy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađatelim, popř. zveřejnit, na zá|ďadě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piipadě zjištění závažných nedostatků pťĺ reahzaci akce,

včetně nedodĺžení tetmínu odevzdáru výčtován poskytovaných fĺnančních ptostředků,
je poskytovate| optávněn r,floučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednán' že si
smlouvu před je1ím podpisem přečetly, tozumi 1í a s jejim obsahem souhlasí, a že ji
uzavtaji svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připo1u1í své vlastnonrční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 1a, r uĺĺ- VTýnci nadSázavouđne // I:{

Mgĺ. Maĺtin I(adĺnožka Roman Hudtlík
staÍoSta

posĘtovatel
sBoR Do{äłľf,łčĚrcH HASIČÜ

^i,cĆr'ľ;trlv l o257 4l TYl.lEC NAb s,{złvou

ľłBsl'ĺl 
IÝNI'C NÁľ' sÁZÁVOU

. K N],ÍIĺ|í 4a4|l57 /łl'l'ýlrcł' liĺt(j s.íZílvoll
-.t-
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon SDH Týnec nad Sázavou

Subjekt Roman Hudrlík
Název akce:

SBOR HAsIČÜ
o

pol. nazev Kč

L

Pohonné hmoty na zajištěnídopravy na dětskou hasičskou soutěž ve

Střezimíři''Hra plamen'' L 000,00 Kč

2

3

4
5

6

7

8

9

10

L7

12

13

L4

15

76

L7

18

L9

20

2T

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3I
32

33

34

35

36

37

38

Celkem 1000,00 Kč

251 NA SAZAVOU


