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Smlouva č,.2015/2/6

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
azavÍ'ená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých ptaviďechűzemnich ľozpočtů,

v e zĺěni pozděj ších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené staÍostou města Mgt. Maľtinem I(adĺnožkou
ICO 00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

a

2. SDH ZboÍený Kostelec
zastoupené Lukášem I(řivánkem
se síďem: Týnec nadSázavoa
p|atba: hotově

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

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou ťnanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané ,ryši a příjemce Se zavazýe tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo ĺěho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákoĺa č. 320/2001 Sb., o fĺnanční konttole ve veřejné sptávě
a o změně někteĺ:ých zákoĺi (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
ťĺnaĺčntpodpoľou avztahýi se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

7.2

Neopĺávněné použiti đotace na jný než sjednaný účel nebo zadňeĺll pĺost}edkri patiících
poskytovateli je porušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zäkona č. 250/2000 Sb.,
o rczpočtoých ptaviďechuzemĺĺch ĺozpočtu, v platném znětĺ,

1.3.
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2.3.

2.1,.

2.2.

3.1,

3,3

4.1

4.3

4.4.

Čbnek II.
Účel dotace

Dotace je poskytovánaýht'ađně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu,

kteľý 1e přílohou č. 1této smlouvy ďe pĺavidel Pĺogĺamu dotací na ĺok 2015 pod bodem

2 _ akce pĺo děti a veřeinost nebo akce ýnzĺě propaga1ící město, kteĺého máĺ být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.2015.

Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.
Poskytnuté finanční pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouue v souladu s písemnou žádosts příjemce'

Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:

a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků a leąsingové spláĘ
) ďary 1ś 4;ĺmt<ou věcných cen v soutěžichpořädaných či spolupořádaĺých příjemcem)

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

Clánek III.
Povinnosti příjemce

Příjemce se zavanlje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace

n".rš."h ptopagačních mateńáIech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných

vystoupeních příjemce.

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

k nim 
" 

a"te od jejího uzaviení do úplného výčtován dotace, a to nejpozdě1i đo 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke které použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

zálvaznými pńvnimi předpisy, ť1' zejména zajisit veškeĺá potřebná povolení příslušných

otgánt státđ spĺávy ä ,"mo'ptáoy, dodĺžovat vešketé televantní obecně zävazĺé práłvĺĺ

přĚapisy včetně pńvntchpředpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeryání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši 9 500 Kč (slovy: devět tisíc pět set kotun
česĘch).

Ce1á dotace ve 1ýši 9 500 Kč (slory: devět tisíc pět set koĺun českých) jeĄtä z tozpočtl
města Týnec nad Sázavou.

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

1'3.4.2015 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 płíjemce použi)e finanční ptostředky v Íozpoľu s touto smlouvou nebo

""r.y3.1pá "š".h"y 
po.kyt '"té 

finanční pľostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit

3.2.

4.2

4.5.
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poskytovateli takové ťĺnančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouĺ7, 

^ 
to nejpozději do 30 dnů od doľučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceĺí.

Čbnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni rcalizace akce předloží piíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1''2076, výčtování včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Výčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežitosti účetních
dokladů poďe zvläštnich pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtw příjemce
p t okazrljících p oužíti do tace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidencí četpáĺĺ dotace v souladu
se zákonem č.563/1'991Sb., o účetnicwí, ve zněnípozdějších předpisů'

Čhnek VI.
Časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poĺžiĺ
đo 31'.1"2.201'5

ČhnekVII.
Kontĺola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné
spĺávě a o ztněně někteĺ"ých zákoni, ve zĺětĺ pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvěđčujících do&žovánl
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli vešketou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe č1. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz'ü, hlášení a zpráv, a to
po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

8.1. Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺaviďech územních ľozpočtu, ve zĺěni pozdějších
předpisů, a poskytovate| je opĺávněn požađovat úhtadu odvodu za porušeĺí rozpočtové
kázně ve wýši neoptávněně použiých nebo zadtžených prostředků.
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8.2

9.1

9,2.

9.3.

9,4.

9.5.

Za proďenl s odvodem za porušení ľozpočtové kázně je příjemce povinen zaplait penáLe
ve 1ýši 1 pĺomile z částky odvodu za každý den pĺodlení, nejqýše však do výše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. je považováno za méně
závažné porušení ľozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 25O/2OO0 Sb.'
otozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtů've zněni pozdějších předpisů. Vpřípadě
poľušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za potušeni ĺozpočtové kázně ve wýši
70 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Zá,ľľércćná ustanovení

Yzájemná ptäva a povinnosti účastníků v této smlouvě 1ýslovně neupľavená se řídí
příslušnými púxnimi předpisy, zeiména zákonem o tozpočtov,ých pĺavidlech územních
ĺozpočtu a občanským zákonlkem.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, 1akož í další dokumenty s plněním této
smlour,7 související, kteń má či bude mít poskytovatel k dispozici, isou infotmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatehim, popř. zveře jntt, na záldađě zákona
č. 106/1999 Sb.' o svobodném přístupu k infotmacím,ve zněnipozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piipadě ziištění závažĺých nedostatků pii teallzaci akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánl vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovatel opĺávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků posĘtovatele.

Tato smlouva je r,7hotovena ve dvou stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu ob&ží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní stÍany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednáru, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi ji a s jejim obsahem souhlasí, a že jí
uzavínjí svobodně avážně. Na důkaz qýše uvedeného připo1ují své vlastnoľuční podpisy.

V Týnci nadSázavou dne ś.í loĺĺ' V Týnci nadSáza 3c 4s
n'TĐri[.T7ł ĺ ;ĺ,] ] l. .i. l.]'. i!_

W
Mgĺ' Mattin Lšađrnožka IGivánek

staĺosta

posĘtovatel pří|emce

,-'tEsT'Ü TÝ]'.lĐC NAD $'ÁZAVOI:
ĺ( Nái<lí 404

25'/ 41 Týnec nacl Sázavoll
-1-
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Rozpočet tabulka C
Vyplnil / telefon
Subjekt
Název akce:

pol nazev Kč

T z/S@,-
2 />- -^Ä) ,',, ,nno 4 ,rnĺĺr,
3 T>*oL,l ) nlo. .Ę^n,

4 Tra--'; Í ^l ĺ l.-^ )eoo'
5

6

7

8

9

10

TL
L2

13

t4
15

t6
17

18

19

20

ŻL

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem I5a"-


