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Smlouva ć.20t5/2/13

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
,.navÍená podle $ 10a zákona č' 250/2000 Sb., o ľozpočto1ých pľavidlechuzemnich ĺozpočtu,

v e zněni pozděj ších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stľanami:

1. Město Týnec naďSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týĺec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a's., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

^

2. MC Moýlek TJ,r"" ." J 5"! znv,oą
zastoupené Marcehu lGejčíkovou
IC: 70B5Bó91

,r

vYR lzv
lg 6. ilfi

se sídlem: Týnec nađSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s

číslo účtu: 528 498 329 / 0800
' .t

'ü

1.1

1.2.

jako příjemce na stľaně dĺuhé (dále jen 
',příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v niže sjednané o7ši a pĽĺjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonů Q,ákon o finanční kontľole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pľostředků patÍicích
poskytovateli je poĺušenim tozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorých pĺavidlech'ízemnich ľozpočtů, v platném zněnl'
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Čbnek II.
Účel dotace

2.1, Dotace je poskytována ýhndně k účelu uvedeném v podtobném položkovém ĺozpočtu,
kteqý 1e přílohou č. 1této smlouvy dle ptavidel Pľogĺamu dotací na ĺok 2015 pod bodem
2 _ akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ,rynzně propagĄíci město, kteľého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31'.1'2.201,5,

2.2 Příjemce je povinen polžít dotaci povze kúčelu specifikovanému včl. II. odst' 2.1.

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žá'dosĺpříjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spolupořádaĺých příjemcem)
d) nespeciÍik ov ané ý daje (tj. ý daje, kteĺé nelze účetně doložit)

Clánek III.
Povinnosti příiemce

3.1,. Příjemce se zavazwje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních materiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
'ĺ,7stoupeních příj emce.

3.2. oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, đojde-li
k nim v době od jejího uzaväení do úplného vyűčtovárĺ dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

J.J. Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeľé povinnosti stanovené obecně
závaznými ptávnimi přeđpisy, g. zejména zajisĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných
otgánl, státní spĺár,ry a samospĺávy, dodĺžovat vešketé ľelevantní obecně závazné pńvrĺ
předpisy včetně právnlch předpisů vydaných' městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 11 000 Kč (slovy: iedenáct tisíc korun
česĘch).

CeIá dotace ve qýši 11 000 Kč (slołry: jeđenáct tisíc koľun českých) je Ątá z tozpočtl
města Týnec nađ Sázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstv'u města Týnec nad, Sázavou dne

13.4,2015 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 16.
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4.1,

4.2

4.3

ijil !-; Ĺ!i t l

! ii'

StánkaZ z 4
'lýI iĺlc llatĺ !,li:':iĺvt;i t

Ol<rtlŽrlí !>.ł.l.'\,'2|> /'l l

t(' ,.t!.) l.:,, :..:,. .:1



5.2.

4.4. Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na űčet příjemce uvedený v záh|aví této smlouvy, a to đo 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

4.5 V případě, že pÍíjemce poažije ťĺnančnl pĺostředky v ÍoŻpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyče1pá všechny poskytnuté finanční pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové Í:ľlaĺčnĺ pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlour,7, a to nejpozději do 30 đnů od doĺrrčení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtáceni.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1". Po ukončeni rcahzace akce předloží płíjemce poskytovatel:' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37.7.2076, vywčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyučtování bude pĺovedeno foľmou kopií písemností majících náiežitosti účetních
doklađů podle zvláštních pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá by|a z poskytnuté dotace u'htazena, včetně kopií qýpisů z učtu příjemce
p rokazujících p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeľpání dotace v souladu
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnictví, ve zĺění pozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové užití dotace

6.1". Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použíti
do 31".1,2.2015.

Čbnek VII.
Kontĺola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné
spĺávě a o změně něktetych zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodůovánĺ
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkaz,3', hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném znění,, uchovávat účetĺrí záznatny a a (lčetn
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlou'r.7 je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
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8.2.

9.1

9,2.

9.3.

9.4,

č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľavidlech uzemnlch tozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je optávněn požadovat úhĺadu odvodu za porrršení ĺozpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Za prodlenl s odvodem za poľušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaat penále
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do v'ýše tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.1. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušení ĺozpočtové käzně ve smyslu $ 10a odst' 6 zákona č. 250/2OO0 Sb.,
o tozpočtor,'ých ptavidlech űzemních ľozpočtu, ve znění pozdějších přeđpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poľušení ĺozpočtové kázně ve ýši
70 o/o z poskytnuté dotace'

Čhnek IX.
Závércčná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupľavená se říd.í
příslušnými právnillĺ předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtowých pľaviďech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem,

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

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenťy S plněním této
smlouvy související, kteté má či buđe mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadateIűm, popř. zveřejĺĺt, na záldadě zákona
č.1,06/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v p[ipadě zjištěn závažných nedostatků pfĺ teallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdáni vyrlčtování poskytovaných ťnančrĺch pĺostředků,
je poskytovatel oprávněn ryloučit v následujících dvou letech 1eho žádosđ o poskytnutí
dotace z pľostředků poskytovatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlcbž po jednom stejnopisu obdrži
každá ze smluvních stĺan.

9,6. Smluvní stĺany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednáru, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavíĺají svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy'

V Týnci nad Sázavou dne ú. ĺ n ĺr V Týnci nađSázavor an '/ł'i Zolf

/?ął^-*L
Mgĺ. Maĺtin l{adrĺožka Maĺcela

StaÍosta

posĘtovatel příiemce
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon Kateřina Pikousová, mobil 602 633 410

Subiekt Mateřské centrum
Název akce Svatomartinský průvod

pol nazev Kč

I Pronájem zahrady SC Týnec n'S. 4 000,00 Kč

2 Zapůjčení koně 100,00 Kč

3 odměna vystupujícím 4 100,00 Kč

4 Rohlíčky 2 000,00 Kč

5 ostatní náklady (organizace, telefony, cestovné) 800,00 Kč

6

7

I
9

10

1.L

t2
13

14

15

16

17

18

L9

z0
2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 11 000,00 Kč
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Přehled pravi delné činnosti dětí a mládeže tabulka A
Vyplnĺl Kateřina Pikousová, mobil 602 633 410

Subjekt Mateřské centrum

oddíl
Trenér (vedoucí)

Pravidelná činnost označení kategorie nebo název akce

předpokládaný
průměrný počet

dětí na L akci

počet akcí

sl. 1 sl. 2 sl. 3

Účast v soutěži konané v Týnci

Účast v soutěži konané mimo
Týnec na úrovni
okresní soutěž

Krajská + Praha

ČR + zahraničí

Ročně počet trénink. hodin
vedených odbor. trenérem

Herny pro děti 8 400

Kurzy pro děti 5 L20
Nepravidelné akce 80 20

Atletika 27 90

Vyplňte podbarvená pole

Vyplňte údaje pro aktuální kalendářní rok



P ehled akcí
Pikousová Kate ina (602 633 410)

MC Mot' lek

Vyplnil / telefon
Subjekt

tabulka B

požadovaná

dotace

sl. 6

1_1000

celkové
náklady

sl. 5

11_ 000

termín

sl.4

]-1-.LL.2OI5

místo konání akce

sl. 3

Pr vod - od DPS do Zahrady SC T' nec n.S.

p edpokládan' počet návštěvník

sl. 2

850 (400 dětí + 450 dospěl' ch)

název akce

sl. 1

Akce s aktivním sportovním zapojením
Svatomartinsk, pr vod

Akce bez zapojení ve ejnosti

Jednorazové akce
pro děti a ve ejnost

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


