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2. sDH Kľusičany
zastoupené Pavlem Fĺaňkem
se síďem: Týnec nadSázavou
platba: hotově

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

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1.2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu
(dotac-Đ v nlže sjednané lryši a piijemce se zavazwje tuto dotaci použíi pouŻe
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné správě
a-o změně někteqých zákon3, Q,ákon o finanční konttole) v platném zněrui', veřejnou
flnančnl podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněnépoažiti dotace na jný než sjeđnaný účel nebo zadrženlpĺostředků patÍícich
poskytovateii je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoÁa č, 25O/i000 Sb.,
o ĺozpočto1ých pľaviďech űzemnich ľozpočtu, v platném zněnl.

1,.3.

Smlouva č,.20t5/2/5

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTAcE
uzavřená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtorých pĺaviďechűzemnich ĺozpočtu,

ve znění pozđějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stranamí:

L. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené staĺostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 4'!' Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbrami, Týnec nad'Säzavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

1.1.
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2.1.

2.2.

2.3

3.1

3,2,

4,1,,

ĄĄJ.J.

Čhnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytována ýbrudně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočťu,
kteý je přílohou č. L této smlour,7 ďe pĺavidel Pĺogľamu dotaci na ĺok 2015 pod bodem
2 _ akce pĺo děti a veřejnost nebo akce ýnzně ptopagljíci město, ktetého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci polze kúčeiu specifikovanému včl'II. odst. 2.1.
Poskytnuté ftnančnl pľostředky nesmí být použity k 1inému účelu a musí být použiq
pouŻe v souladu s písemnou žá"dosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htaditzejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků' a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžichpoł'ádaných či spolupořádanýchpříjemcem)
d) nespecifikované ýda1e (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazaje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovateie dotace
na všech ptopagačních matetiáIech ke své činnosti, )akož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síďa a dalších úda1ů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍ'eni do úplného výčtován dotace, 

^ 
to fleipozději do 10-ti

dnů ode dne, kđy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteté použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmipńvnimí předpisy, tj. zejméĺa zĄistlt vešketá potřebná povolení příslušných
orgánű státní spĺár,7 a samospĺár,7, dodĺžovat veškeĺé ľelevantní obecně závazné pńvnt
předpisy včetně pńvnich předpisů r,rydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun
česĘch).

4.2. Celá dotace ve qýši 6 000 Kč (slory: šest tisíc korun českých) 1eĄtá z rozpočtll města
Týnec nađSázavou.

4.3. Poskytovatel ľozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nađ Sázavou dne
1'3.4.201'5 usnesením č. ZM20L5 / 5 / 1,6.

Dotace bude poskytnuta jednoľázově příjemci uvedený v záhlavi této smlour,7, a to do 30
dnů od podpisu této smlour.7 oběma smluvními stľanami.

4.4.
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4.5 V případě, že pĘíjemce použije fĺnaĺčĺí pĺostřeđky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyéetpá všechny poskytnuté fĺnaĺčĺĺ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vľátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v zäbIaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýrry poskytovatele k jejich vráceni.

Čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcallzace akce předloží pbijemce poskytovatell bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1'.201'6, vywčtován včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majícich ĺáležitosti účetních
dokladů poďe zvláštnlch púľvrĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uLltazena, včetně kopií qŕpisů z učtu příjemce
p tokazujicích použití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpán dotace v souladu
se zákonem č. 563/L991Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Casové užití dotace

6.1, Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použiti
do 37.72.2075.

Čbnek VII.
Kontrola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, přípađně dalších skutečností osvědčujících dodĺžování
ustanovení této smlouvy.

7.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutÍtou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeľou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen ďe $ 31 ođst. 2 písm. b) a c) zákoĺa
č.563/1991' Sb., o účetnictví, vplatném zněni, uchovávat účetní zázĺamy a a učetní
doklađy.

čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé porušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušení rczpočtové káłzně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech uzemnich ĺozpočtu, ve znětű pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhtadu odvodu za poľušení rozpočtové
ká,zĺě ve v.ýši neopĺávněně použiých nebo zađtžených pĺostředků.

8.1
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8.2.

9,1

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

Za ptod|enl s odvodem za porušeĺí rozpočtové kázně je příjemce povinen zapLatlt penále
ve ryši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejv'ýše však do 'ĺýše tohoto
odvodu.

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst' 3.7. a 3.2. je považováĺo za méné
závažné porušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorých pľavidlech územních tozpočtů 
' 
ve znění pozdějších předpisů' V případě

poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvođ za poľušení ľozpočtové kázně ve qýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek Ix.
Závércćná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pĺaviďech územních
ĺozpočtů a občanským zákonlkem.

Příjemce beľe na vědomí, že tato smlouva, 1akož í další đokumenty S plněním této

smlouvy související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatel,im, popř. zveřejnlt' na zá|,Jadě zákona
č. 106 /1'999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím , ve zněni pozdějších předpisů'

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažĺých nedostatků pii rcalĺzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu odev zdánl výčtován poskytovaných finančních ptostředků,
je poskytovateI optávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nĺchž po jednom stejnopisu ot:dtží

každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně ptohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđĺáłĺí, že si
smlouvu před ieiím podpisem přečetly, tozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzav'lrají svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připojují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne 4ĺ rp V Týnci nadSázavou dne 4/,r 2łłr

Mgĺ' Maľtin l(adĺnožka Pavel Fľaněk
staĺosta

posĘtovatel příiemce

nłĚs'ľo'ľýnł uc NÁ ľ ŚiÁ.z,ÄvutJ
K NálĺIí 404

25i /,1 T'ýnoc, nacl Sízavou
-1-
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Rozpočet tabulka C
|ĄĄĺ" 4ollnil / telefon

,ł1 Si <r\ f.Jtz
Název akce: }> btĺu

pol nazev Kč

1 l. ,\-i ł'Pl i-t ĺl srło,-
2 H zl '.ĺt:ą -
3

4
5

6

7

8

9 t

10

LL
L2

13

14

r.5

L6
L7

18

L9
20
2T

22
23

24

25

26

Ż7

28

29
30

31
32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem looo,s



Rozpočet tabulka C
lnil telefon vý?ł

Subjekt ,SDq /.'?a<, ć'3tL7

pol. NAZEV Kč

L
:?o1Tau,,uY 'ł-'Pin' 45ą),-

2 p)yěĺ,v ł,Üô)ĺthą ÁÍlą-
3

4
5

6

7

B

9

10
71

1.2

13

t4
15

1.6

L7
L8
t9
20
2L
22.

23
24

25
26

27
28
29

30
31
32
33

34
35

36
37

38

39

40
Celkem .ffiDĺ


