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ĘSmlouva ć,. 2015/2/ 4

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavi'eĺápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtolých pĺavidlech územních rozpočtů,

ve zĺění pozdějších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adĺnožkou
ĺČo: oozzzgo+
se síďem: KNákií 404,257 41'TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbtami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. Zo ČscH Týnec nadSázavou
zastoupený: Josefem Šk'étol:
ICO:71,158642
se sídlem: K Náklí, 257 41, Týnec nadSázavou
p|atba: hotově

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1,.1,. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoĺu
(dotaci) v rĺže sjednané o7ši a piíjemce Se zavazýe tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smloulry.

Dotace je ve smyslu zákona č, 320/2001 Sb', o finanční kontĺole ve veřejné sptávě
a o změně někteĺ"ých zákonl (zákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finančnípodpotou avztahu)í se na nivšechna ustanovení tohoto zákona.

7.2.

Neopĺávněné pollžiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadůenĺ pĺostředků patiících
poskytovateli je poĺrršením ĺozpočtové kázně ve smyslu \ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o tozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněni.

1,.3.
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2.2.

2.1.

2.3,

3.7

J,J.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytoväĺaýhtađně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteý je přílohou č. 1této smloury ďe pĺavidel Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod bodem

2 _ akce pto děti a veřejnost nebo akce ýrazně ptopagajíci město, kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace đo 31,,1'2.201'5.

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

Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k 1inému účelu a musí být použity
povzev souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

Z poskytnuté đotace nelzehradĺt zejména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazl<r3' a leasingové spláĘ
) đary (s wýjimkou věcných cen v soutěžichpoiádaných či spoĘořádaných příjemcem)

d) ne s p ecif ik ov ané ý da)e (tj. ý daj e, ktet é nelze účetně dolo žit)

Čhnek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příjemce.

oznámitposkytovateli změnu adľesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

knim v době od jejího :uzavieni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteľé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závaznými právnimi předpisy, tj. zejméĺa zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných

oĺgání státní spľávy a samospĺáoy, dođĺžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazĺé pĺávnl
předpisy včetně pńvnĺchpředpisů vydaných městem Týnec ĺađSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 10 000 Kč (slory: deset tisíc koĺun českých) jekrytá z rozpočtl města

Týnec nađSázavorl.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zasf,lpitelstvu města Týnec nađ Säzavou dne

1,3,4.201,5 usnesením č. ZM2015 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově příjemci uvedeným v záh|avi této smlouvy, a to do

30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stĺanami.

V případě, že pYĺjemce použije finaĺčrľ pĺostředky v fozpoľu s touto smlouvou nebo

""o78.'pá 
všechny poskýtnuté finančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtáĺt

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovateli takové finanční ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vtácení.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcahzace akce předloži pÍíjemce poskytovateh. bez zbytečného odkladu,

ĺejpozději však do 31'J201'6, wwčtovánl včetně stručného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností majíc ích nátežítosti účetních
dokladů poďe zvláštních pńvnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která" byla z poskytnuté dotace vhtazena, včetně kopií 1ýpisů z wčtw příjemce
pt okazujícich p oužití dotace'

Příiemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpán dotace v souladu
se zákonem č' 563/1,991Sb., o účetnictví, ve zněnípozdě1ších předpisů.

ČHnek VI.
Časové užití dotace

5.2.

5.3

6.1,. Finanční ptostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiĺ
đo 31'.1'2,201'5.

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně někteqých zákonů,ve znětĺ pozdějších předpisů, opĺávněn provádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících do&žování
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutÍrou součinnosti při provádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaztĺ, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1'991 Sb., o účetnicwí, v platném znětú, uchovávat účetní záznamy a a wčetĺl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy bete na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlour,7 je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých ptavidlech územních ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opľávněn požadovat úhtadu odvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve qýši neopĺávněně použiqých ĺebo zadržených pĺostředků'
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8.2.

9,1

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

Za ptođIenl s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázĺě je příjemce povinen zapLait penále

ve vyši 1 ptomile z částky odvodu za každý den pĺoďení, nejvýše však do výše tohoto

odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1,. a 3.2. je považováno za méně

závažĺé poľušení ĺozpočtové kázĺě ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočiorých pĺavidlech uzemĺĺch ĺozpočtu, ve zĺěni pozdějších předpisů' V případě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za porušeĺĺ ĺozpočtové käzně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Záxércćná ustanovení

Yzájemná ptäva a povinnosti účastníků v této smlouvě ýslovně ĺeupĺaveĺä se řídí
příslušnými pńvnmi předpisy, ze)ména zákonem o tozpočto1ých ptavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákonikem.

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

smlouvy související, kteń máł či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoľmacemi,

kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelűn, popř. zveře'1ĺit, na zá|ďadě zákoĺa
č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zĺění pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v pöípadě zjištění závažĺých nedostatků płi rcallzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánĺvýčtován poskytovaných finančnch pĺostředků,
je poskytovatel optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pľostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních sttan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáĺĺ, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozami jí a s je)ím obsahem souhlasí, a že ji
uzavirajísvobodně avážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne z/ľ. f zĺlĺł' V Týnci ĺadSázavou đne
y'ł,r aĺr

Mgĺ' Mattin I{adrnožka Josef
staĺosta

posĘtovatel příiemce

ts'i'0'l.'t/NIJC NAD sAZÁV0U
l( Nikĺí 404

,'l 1,1 Týnec nad Sázavou
-1_

iĘ
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Rozpočet tabulka C
5 (. ĺ)Vyplnĺl telefon

ÝDI/
Název akce: V AU t10 >

pol. nazev Kč

t v ĺ I
I Lt?oo,'

2 ĺLt,ľ.& ľB'o hoLtlh i Llb o hĺlô ''
3 Plc tlzĺ., Í/ÁTu,Lt' šn00
4 ŤaLo?l9, 0An'-
5

6

7

8

9

10

1,1,

12

13

I4
15

16

77

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem Ą00oo,. o


