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Smlouva č,.2015/2/3

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavłeĺápodle $ 10a zákona č.25O/2000 Sb., o rozpočtoĺých pĺaviďech územních rozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené stafostou města Mgĺ' Maĺtinem l(admožkou
ĺČo: oozszgoą
se síďem: KNáklí 404,257 41'TýnecĺadSázavoa
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSäzavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

X

a

2. Studio 3
zastoupené Maĺií Veselou
IC 2267501,9
se síďem: Růžová 31',Týĺec nad Sázavou
platba: hotově

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazaje poskytnout příjemci veřejnou finančn podporu
(dotaci) v nže sjednané lrýši a pťĺjemce Se zavazuje tuto dotaci použít poure
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

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

a o změĺě některych zákonű' Qźłkon o finanční kontĺole) v platném zĺěn{ veřejnou
fĺnančn:'podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neoptávněné powžiĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pĺostředků pat}icich
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočto1ých pĺaviďech űzemních ľozpočtů, v platném zĺěĺí.

1,,3.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

J.J

4.1

4.3

4.4.

4.2

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýIlradĺě k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu,

kteqý je přílohou č. 1 této smlour.ry dle pĺavidel Pĺogľamu dotací na ĺok 2015 pod bodem

2 - akce pĺo děti a veřejnost nebo akce :ýnzně ptopagu1ici město, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31J'2.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu speciÍikovanému v čl. II. odst. 2.1.

Poskytnuté Íinanční ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být pouźíty

po\Jzev souladu s písemnou žádosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehtadĺt zejménaz

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků' a leasingové splátky

c) d"ry (s qŕjimkou věcných cen v soutěžích poĹádaných či spolupořádaných příjemcem)

d) nespecifikované ýdaje (tj. ýda1e, kteĺé nelze účetně doložit)

Čbnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech pľopagačních materiáIech ke své činnosti, ja|<ož i při všech veřejných

lrystoupeních příj emce.

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

knim " aouo od jejího uzavŤeĺĺ do úplného výčtován dotace, a to ĺejpozději do 10_ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke lĺteĺé použ1je dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými ptávními předpisy, tj. zejména za1isĺt veškeľá potřebná povolení příslušných

oĺgánů státní spĺáły a samospĺávy, đodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl'
předpisy včetně právnlch předpisů ĺrydaných městem Týnec nad Sázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 8 000 Kč (slovy: osm tisíc koľun
česĘch).

CeIádotaceve 1ýši 8 000 Kč (slor.ry: osm tisíc korun českých) jeĄtáztozpočnl města

Týnec ĺadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad Sázavou dne

13.4.2015 usnesením č' ZM201'5 / 5 / 16.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeném v záhlavi této smlouvy, a to do

30 dnů od podpisu této smloury oběma smluvními stĺanami.

V případě, že piljemce použije finanční pĺostředky v ÍoupoÍu s touto smlouvou nebo

".ory8"'pá 
,,š.chny poskýtnuté finanční pĺostředky Íra Stanovený účel, je povinen vĺátit

4.5.
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5.1

5.2.

poskytovateli takové finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od dorrrčení

písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vrácení,'

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončetĺ reallzace akce předloží pÍíjemce poskytovatelĺ bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.7.2016, vyúčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺá|ežitosti účetních
dokladů podle zvláštních právntch předpisů s označením účetnfüo dokladu a poIožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena' včetně kopií 1ýpisů z űčtu příjemce
p rokazajícich p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1991' Sb., o účetnictví, ve zněĺí pozdějších předpisů.

ČbnekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použit:
do 31.1,2.201"5

ČHnek VII.
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v soulađu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někter"ých zákonű, ve zněĺĺ pozđě1ších předpisů, opľávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodtžovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle č1. VI. odst. ó.1' a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű' hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vplatném zněĺű, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklađy.

Čtánet VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouł7 beľe na vědomí, že každé potušení povinností poďe
této smlouvy )e považováno za poľušení ĺozpočtové kázně dle ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech azemnlch ĺozpočtu, ve zĺěĺĺ pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu zapotušen ĺozpočtové
kázně ve qýši neoptávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.
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8.2.

9,1

9,2.

9,3.

9.4.

9.5.

Za prcdIent s odvodem za potušeníĺozpočtové käzněje příjemce povinen zap|ait penále
ve vyši 1 pĺomile z čásrky odvodu za každý den pĺoálení,'nejł7še však do 

'4š" 
,oho,o

odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III' odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méně
závažné poľušení rczpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst' 6 zákána č. 25O/2OO0 Sb.,
o ĺozpočtorlých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtu, ve zněni pozdějších předpisů' V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci ođvod za poĺušení 

'o"počto.,Ż 
uzne ve u.1ĺi

70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Závěrcćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy, zejména zákonem o ĺozpočto.ĺých pľaviďech uzemnich
ľozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva' jakož i další dokumenťy S plněním této
:d9"'y související, kteté má či bude mít poskytovatel k dispozici, 1.ol, ĺr'romaceÍni,
5te1e ii goskytovatel povinen poskytnout žadateiwn, popř. z,.äř"jnt,Áa zá!<lad,ě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím ,łe'zněns,p""aclĺĺ.t' předpisů.

Příjemce bete na vědomí, že v připadě zjištění závažných nedostatků pii reallzaci akce,
včetně nedodľžení teĺmínu odevzdánl vyűčtován poskytovaných finanŁruch ptosďedků,
je poskytovatel optávněĺr vyloučit v násĺedujících ävou'let..h jeho žádosti o'poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

]a't9'smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jednom stejnopisu obfuží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní sftany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávnímu jednánĺ, že si
smlouvu přeđ jejím podpisem přečetly, tozumi )í a s jejim obsahem ,o.rhla.í, a že ji
uzavfuaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného pĘojují své vlastnoĺuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne r/ł. c 2łłŕV Týnci nadSäzavou dne

/f,/łĺĺu-h"
Mgĺ. Maĺtin (šadtnožka

staÍosta

posĘtovatel

Maĺie Veselá

příiemce
ąÜD/9

ca _ł:r 'e- ul

ffiđ..iťs'ĺ'0 t ý),,JI'C NAD sÁŹ;AVOI-IK Náklí 404ĺ57 41 l'ýnec nad Sázavott
-t-

STUDIO 3 - divadlo, hudba, poede - o,r.
Adnesa: Rüžová 3 l , Týnec nad Sázav o.r,25? 4l

]č 226 75 o1g
E-mail: studio3.os@atun,cz

wwwstuđio3'ic.cz
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Rozpočet tabulka C
Vvpl Mgr. Tereza Kadlecová / 605L09404
Subi Studio 3 - divadlo, hudba, poezie o.s
Náze E

pol název Kč

T TISK 300
2 HUDEBNí PoDKLADY 6s0
3 REKVIZ|TY, KosTýMY 500
4 CD (disky,obaly) 155
5 DESKY 80
6 PRoNAJEM sÁLU VE sPoLEčENsKÉM cENTRU TÝNEc 18L5
7 KULISY (barvy, látky) s00
I
9

10

n
t2
13

T4

15

16

17

18

L9

20

21.

22

23

24

25

Ż6

27

28

29

30

3r.

32

33

34

35

36

37

38

39
40

Celkem 4000



Rozpočet tabulka C
M Tereza Kadlecová 605109404

subj{ Studio 3 _ divadlo, hudba, poezie ó.s
Náze ADVENT

pol nazev Kč

I TISK 3
2 HUDEBN PODKLADY
3 REKVIZITY 500
4 CD dis bal 155
5 DESKY 80
6 PRO EM LU VE SPO M CENTRU EC L815
7 KULISY rvy, lát
8

9

10

1,t

L2

L3

74

15

16

L7

18

19

20

21,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39
40

Celkem 4000


