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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzav1eĺápoďe $ 10a zákona č.25O/2000 Sb., o ĺozpočtor1ých pĺaviďechtnemnich ľozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(admožkou
ĺČo: oozszgoą
se síďem: KNáklí 404'257 47TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavow

číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. SDH Peceľady
zastoupené Romanem Hudĺlíkem
IC: 65261674
se síďem: Týnec nad Sázavou
platba: hotově

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

7.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou fnaĺčĺĺ podporu
(dotaci) v níže sjednané lryši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použít povze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné sptávě

a o změĺě některych zákonű (zákon o finanční kontĺole) v platném zněni' veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

7.2

Neopĺávněné použĺĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadůenĺ pĺostředků patiicích
poskytovateli je porušením tozpočtové kázĺě ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o tozpočtorrych pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zĺěni.

1.3
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2.2.

2.1

2.3.

3.1

3.3

ČHnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteĺ"ý je přílohou č. 1této smlouvy ďe pĺavidel Pĺogĺamu dotací na tok 2015 pod bodem
2 _ akce pľo děti a veřejnost nebo akce ýnzně ptopagající město, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31'.1'2.201'5.

Příjemce je povinen použit dotaci povze k účelu specifikovanému v čl. II. ođst. 2.1.

Poskytnuté ťĺnančru pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace ne\ze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžichpoiźłdaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikované ýdaje (tj. ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍ'eni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé poaž1je dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi předpisy, tj. zejména zajísit vešketá potřebná povolení příslušných
oĺg,ánů státní spĺár,7 a samospĺávy, dodtžovat veškeĺé televantní obecně závazné právĺl
předpisy včetně právních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Yýše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve qýši 12 000 Kč (slovy: đvanáct tisíc koľun českých) je Ątá z rczpočtu
města Týnec nad Sázavou,

Poskytovatel ĺozhoď o přiđělení dotace v Zastupitelstĺ'u města Týnec nad Sázavou dne
13,4.2015 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeným v záhlaví této smlou'"ry, a to do
30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pŤíjemce použije fnanční pĺostředky v Íozpofu S touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na StaÍrovený účel, je povinen wátit

3.2.

4.1,.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.
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5.2.

poskytovateli takové finančnĺ pľostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončeni rcahzace akce přeďoži přijemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31,.1,.201'6, výčtován včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Yýčtován bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetĺrích
dokladů poďe zvIáštnich pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá, by|a z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií 1ipisů z účtl příjemce
prokazujících použití dotace.

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

Čbnek VI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíĺ
đo 31.12.2075'

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
spĺávě a o změně někteqfch zákonl3', ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce kontľolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících đođůováni
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontroly poďe čl. VI. odst. 6.1. a poskytĺlout mu k tomu účelu veškeĺou pot}ebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a stađstických ýkazű, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a ű,četnl,
doklady.

ČHnek VIII
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven \ 22 zákoĺa
č.250/2000 Sb., o t'ozpočtoých ptaviďech űzemních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
přeđpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhľadu odvodu za porašenĺ rczpočtové
kázně ve 1ýši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8.2. Za ptod\en s odvodem za poĺušení rczpočtovékázně je příjemce povinen zaplait penále

ve wýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejrryše však do 1ýše tohoto
odvodu.

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

o ĺozpočtorých praviďech űzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve 1ýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závétećná ustanovení

g.1. YzĄemĺá ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupnvená se řídí
příslušnými pńvnimi předpisy, zejména zákonem o ľozpočtorrych pĺavidlech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

g.2. Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této

smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infotmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelim, popř. zveřejĺĺt, ĺa záLďadě zákoĺa
č. 106 /1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím , ve znění pozdějších předpisů.

g.3. Příjemce beĺe na vědomí, že vpôípadě zjištění závažných nedostatků pÍi reallzaci akce,

včetně nedodĺžení termínu odevzdánĺ vyőčtov án poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opľávněn łyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

g.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ntchž po jednom stejnopisu obdůí
každá ze smluvních stran.

9.5. Smluvní stÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnánl, že sí
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s 1ejím obsahem souhlasí, a že ji
uzav'tajísvobodně avážně' Na důkaz rýše uveđeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nad'Sázavou dne á '/: złłĺ' V Týnci nađ Sázavou dne /j ry{

ět-(
Mgĺ. Maĺtin Kađtnožka

-/
Roman Hudĺlík

StaÍoSta
sBoR D oBRovoLNÝcH HASIČÜ

Brľĺęľ*dľel o
257 4t TYNEĆ Nło SAZAVoU

posĘtovatel

'vĺĚsĺ'ĺl ľÝnĺuc ]\lÁl] sÁZAv0U
K Náklí 404

Ż:r-i 41 l'ýnec llaĺ-1 Sĺízavou
1
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Rozpočet tabulka C

elnil telefon

l7Název akce: ĺ:

Kčpol nazev
í"'a/L?Żz łzn 'łvĺĺĺz')?'t

łú7ą/ /ź'i //72/3u/12

3

4
5

6

7

8

9

10

LI
t2
13

L4
15

L6

t7
18

L9

20

2T

22

23

24

25

26

27

28

Ż9

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
12 000,00 KčCelkem



P ehled akcí

Vypl te podbarvená pole
VyphŤte ridaje pro aktuální kalendá ní rok

tabulka B

Subjekt
Vyplnil / telefon

Akce bez zapoieníve ejnosti

sl. 1
Akce s aktivním ortovním ve nosti

Jednorazové akce
pro děti a ve ejnost

D-"/r1^' uĹ y. ,n ,>ł o' ,( a

název akce

5po

sl. 2

p edpokládan, počet

návštěvník

^;,';ŕęi 
Prc-łr<d1

sl. 3

místo konáníakce

3a. ť. ?-o/

sl.4

termín

1o -')- r s,r D

sl.5

celkové
náklady

y'a eaa ł:

sl. 6

poža dova n á

dotace

SBOR

Żs',l 4

o
NAD
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P ehled akcí

Vypl te podbarvená pole
Vypl te tldaJe pro aktuální kalendá ní rok

Subiekt
Vyplnil / telefon

tabulka B

Akce bez I

sl. 1
s aktlvním

Jednorazové akce
pro děti a ve ejnost

.' :.. ::, ..,- ,,,. ,...i, ,.,'.,', ,. 
,,.i

název akce

O

sl. 2

p edpokládanl počet
návštěvníkri

l. gitĺ[ł >L ľe t |l a?-

sl. 3

místo konání akce

j':í, ĺ1 zołr

sl.4

termín

4? po o l.\

sl. 5

celkové
náklady

9 eao 1,,:

sl. 6

požadovaná

dotace

sBoR DoBRovotNÝcH HAsIcťI

,n^M(tu*P,


