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Smlouva č,. 2015 /2/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlechűzemnich ĺozpočtu,

ve zněni pozđějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSánavou
zastoupené Stafostou města Mgľ. Maľtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 47 Týnec nadSázavoll
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s', okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatelna staně jedné (dáte jen,,posĘtovatel")

-1-

a

2. KčT - místní otganizace
zastoupená Stanislavem Sípkem
IC:72073730
se sídlem: Týnec nađ Sázavou
bankovní spojení: ČS u.'.
číslo účtu: 2525213200/0800

1.1

1.2.

vYŘĺznľ0
?ü 05.

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

Čhnek l.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančru podpoĺu
(đotaci) v tűže sjednané lryši a pÍíjemce se zavazuje ťuto dotaci použít pouue
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákonů (zákon o finanční kontĺole) v platném zněĺi, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněĺé použĺĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pĺostředků patäícich
poskytovateli je porušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtolých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.

1..3.
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2.7

2.2.

2.3.

3.1

3.Ż

J.J

4.1..

4.3

4.2

Dotace!eposkytovánaýhndněkúčeluuvedenémvpodĺobnémpoložkovémrozpočtu,
kteý je přílohou e. iietá smiouvy al" o."u,ria.l Pĺogĺ"mu dotacina rok 2015 pod bodem

2-akcepĺodětiaveřejnostneboakcelýnzně"^ptopagajícíměsto,kteĺéhomźĺbýt
äo.ui"'o äd ok"mžiko pośkyt'"'tí dotace đo 37't2'20t5'

PřílemcejepovinenpoužítdotaciP?:,"kúčeluspecifikovanémuvčl.II.odst.2.1.
Poskvtnuté Íĺnaĺčĺĺpĺostředky nesmí aí- i"ilq ŕp'e-" účelu a musí být pouźity

;;;;"; souladu . pí'ämno" źädost: příj emce'

Z poskytnuté dotace nďrzehtadit zejméĺa:

a) pokutY a sankce

b') ilú,kí írnančních závazktĺa leasingové splátĘ'

c) dary (s ýiimkou;"ý"h ;"'r o .orí,ĺłĹr" p"ráau"iĺ,ĺ'čĺ.s9oĘořádaĺýchpříjemcem)

ó "".'pJ"'ĺiŕované 
ia"iL (tj' ýda!e' kteĺé nelze účetně doložit)

Čtánek III'
Povinnosti příiemce

Příjemcesezavazljeuvádět.Tě.'.o'TýnecnadSázavoujakoposkytovateledotace
na všech prop^g^ćii.h materiálech k"' ,'é činnosti, jakáž l pĺĺ všech veřejných

vystoupeních příiemce

oznámitposkytovateli změnu adĺesy síđla a daiších údaiů uvedených ve sĺnlouvě' dojde_li

k nim v době od jejího uzavieĺĺa" ĺp1"eľ'" 
-'yaao'ak 

dotace''a to ĺejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

závazĺými pĺávĺímípředpisy, ,r.. *j^i;;'rĄĺ"*veškeĺá. potřebná povolení příslušných

oĺgánů stámí spĺávy;_rÄ";prá'y , aoa';ouá'veškeĺé ľelevantní obecně závazĺé právnl

předpisy včetně p'i{'ĺJ |l"ápoď oyd""ých městem Týnec ĺad Sázav ou'

Čhnek IV'
Výše čeľpání dotace

Poskytovatelposkytnepřílemcidotacivewýši2000Kč(slovy:dvatisícekoľun
česlcých).

Celá dotace ve qýši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je ktytá z t'ozpočta města

Týnec nadSázavoll'

Poskytovateltozhodl"pŤ1q:1:ľ,!"::*vZasblpitelstvuměstaTýnecnadSázavoudne
13.4.ż015 usneseníĺn č' ZM2015 l 5 l 16'

Dotace bude poskytnuta jedno rilzově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu

na účet příjemce;;ä;;"';łn|łr|ĺrerš'"'il;"y, a to do 30 đnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvníml stranami'

čbnek II.
Účel dotace

4.4.
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4.5. V případě, že pĽĺjemce poažije finaĺčru pľostředky v tozPotlJ S touto smlouvou nebo

ner.ryčeľpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhLavi této smiouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů od doľučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

čhnek V.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeĺĺ teahzace akce přeďoží pbíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31,.1'.201'6, výčtování včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Výčtování bude pľoveđeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních
dokladů podle zvláÄtnich pńvnch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhľazena, včetně kopií qýpisů z učĺ: příjemce
pt okazu)ících použití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpán dotace v souladu
se zákonem č. 563/1,991Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Časové užití dotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto sĺnlouvou jsou k použití
đo 31'.12,201'5

Čhnek VII.
Kontľola

7.1 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční konttole ve veřejné
správě a o změně některych zákoĺi, ve zněn pozdě1ších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících do&žování
ustanovení této smlour,ry.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6'1. a poskytnout mu ktomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických lýkazű, 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 účetnicwí, vplatném zněni, uchovávat účetní záznamy a a učetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poľušení rczpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtorých pľavidlech llzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušení tozpočtové
kázně ve qýši neopľávněně použiĺých nebo zadtžených pĺostředků'

8.1.
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8.2 Za prodleru s odvodem za potušeni tozt*'Ę'ĺi ĺ promĺ. I u"*y odvodu 
', ŕ'^"'ľ": 

kázněje přrjemce povinen zaplatitpenále
odvodu. vuVU(lLl za Kazdy den pľodleni nejvyše však do i1r." ,otoro

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1,. a 3.2. je považováno za ménězávažné potušení tozp'očtov'é Lĺr'rl ä.ĺnyslu $ 10a oa"r. e'.rauona č. 250/2000 Sb.'
;. 3[''r:ff',".ä:: í:xľ'ł"'^ 

a'";*.'l"J"potĄ ;. ;;ilä" zdějšíchp_ředpisů. V případěíđ;;äň;,ľ,;ää::: se uloží příjemci odvod ,^ pá{"ĺ"^ ,orpśčro,,é uaLrtve ýši

V Týnci nadSázavou dne fu tr 2?./r^

Mg.. Maĺtin lśadnožka
StaľoSta

posĘtovateI

Clánek IX.
Závěrcčná ustanovení

V Týnci nadSázavol"r dne ,,/ł. c Zí,r'r

9.1.

9.2.

9.3.

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této sĺnlouvě wýslovně neupĺavená se řídíľł::xľ"ffiľľ-'"r"*łĺ;^i^e"^'auon"^oäp"m"rchptaviłechúzernních

Příjeĺnce je povinen.bez zbytečného o-dkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
[ł;;;:śť:';ľ".ľ;i}J:"ľľť j"'H1;i'ľJo,;:""áJ'pĺ""{e"y-pňään,".nu"";,

Příjemce beľe na 
1ědomĹ že tato sťnlouva, jakož i další_dokurnenty splněním tétosm'ouvy souvise|íci' l't"'e'mi eiř"j" -ĺt po.Lyi""",J-i disp3zicl, jsou infotmaceĺni,kteĺé je poskytovat"l go"in'n e;';;ä.ľ zła^t lr:un',p"pĺ. ,""ĺejnit, na záI<]adě zákonač' 106/1999 Sb,, o .r.obod'érn;'''ö t i'ĺ*ä"'ä, i,ii"u*pozdějších předpisů.

Příjernce bete na 
"."d"lo že v případě zjištěru závažnýchnedostatků při teallzacĺ. akce,včetně nedodĺžení 
9ľmlnu "a"äalĺ "yic1";;;;:'ťriäl"r.n finan3''í.h pĺostředků,

!'" Ł::Y ľ.ľ.T:, ;ffi,"ł *']" " 
ł'l 

""a'í' 
d'jící. h ä" 

" "' 
i,..l, j e h o ž á d o s d o'| o, tyt,,, ĺ

Ł:'ľ:ff*ľľ:"Jena ve dvou stejnopisech, z nichžpo jednoĺn stejnopisu obdůí

Smluvní Sftany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pľávníĺnu jednáru, že sismlouvu před jejím ľ1áqi..- ;Ĺčďi: ,ori^í )!.^ ' 11qÁ..ob1ah;m .o.,hl"ri a že jiuzavínjí svobodně 
^ 

iazie' N" al'L"' i's. .r.r.d.r'éh 
" pię'r1r]ĺsvé vlastnoručru podpisy.

9.4.

9.5.

9.6.

/.-,rrł'
Stanislav

příjemce

, 
',lľł 

ł'{} 'i.iil'llJC ľ,JÁP ,s/ĺlĺÁVOłl
i.r. t.; t: t\ , : 4().r;] 4 ! 'ĺ''i''\, ti;li' ,.] 'i.'';1 V.],'

t
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Roz očet tabulka C
Vyplnil/ telefon '/' . 't'/Iil4/'łą- 13 r ł 4 ł<O#
Subjekt ľ e'7 7|r-a a'/łz;I> 

'

Název akce: o00 ą v?l,</ a

pol nazev Kč

1. kprz /re.(ĺłr'cĄ7 ł0ťorzeĺą' /az'tez zOao
2

3

4

5

6

7

8

9

10

TT

12

13

14

15

L6

T7

18

19

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

3L
32

33

34

35

36

37
38

39

40
Celkem * o 1-
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