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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍ'ená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb', o ĺozpočtorých pĺaviďech územních ĺozpočtů,

ve zněr:í pozdějších předpisů

mezi niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(ađľnožkou
ICO:00232904
se síďem: KNáklí 404,257 41,TýnecnadSázavoa
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

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

2. Divadlo Netopýĺ o.s.
zastoupené Jaĺoslavou Rakovou
IC: 266661"03

se sídlem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 328403399 / 0800 2ü ĺb. 20ff

vľ zE}ťÖ

1.7

1.2.

iako příjemce na stľaně dľuhé (đále jen,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnl podpoĺu
(dotaci) v ľuže sjednané oyši a příjemce Se zavazýe tuto dotaci použít pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys|u zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změĺě některych zákonů' (z'ákon o Íinanční kontĺole) v platném zněĺú, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopľávněné použíti dotace na jný než sjednaný účel nebo zađtženĺ pĺostředků pat}ícicIl
poskytovateli je poľušenim tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnĺ.

1.3
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2.3

3.1,

3.2.

3,3

4.1

4.2.

4.3

Dotaceieposkytováĺa,ýhradHěkúčeluuvedenémvpodĺobnémpoložkovémĺozpočtu,
kterŕ ie přílohou u. ľ,erJ'.Jä"', ái" p;ňi_ľrogr^-" dotací nä ĺok 2015 pod bodem

2 _'akcepĺo děti a veřejnost nebo akl" ą-'yš-py3paýlící rněsto' kteĺého mábýt

dosaženo od okumží'u p"śr'y'""ĺ dotace đo 3t'1'2'Ż075'

Příiemcejepovinenpolżjtdotacip?u,"kúčeluspeciÍikovanémuvč1'II.odst.2.1.
Poskytnuté ťnaĺčruptostředky '"::';iň"* 

ŕ1-e-o účelu a musí být použity

po*! v souladu s písemnou źádosĺ prl'emce'

Z poskymuté dotace neŁze htadlt ze1méĺa:

o\ nokutv a sankce

ä..'"*gťĺ*^,ľ:tr::.:;"'.Ts:,;Łt'#H.1.,ý:h,č1spoĘořádaĺýchpří 
jemcem)

d) nespeciÍik""""é' ;ä;;ä o'""'o^*' Ĺt"'é'"i"" účetně doložit)

Čĺĺnek II.
Účel dotace

Čbnek III'
Povinnosti příiemce

Čtánek IV'
Výše čeľpání dotace

Poskytovatelposkytnepříiemcidotacivevýši25000Kč(stovy:dvacetpěttisíckoľun
česĘch).

Ce|ädotaceveqýši25000Kč(slovy:dvacetpěttisíckoĺunčeských)i.Wtázĺozpočt,l

Příle1c; *,ľ::::.nę:#::ľ ľ".;u T*"]ií:äJľ: ffi-*::ľ'Ł':i'jí:;
navšech pfopa'g^Ct

vystoupeních příiemce'

ozĺámitposkytovatelizměnuadĺesysídlaadalšíchúdaiůuvedenýchvesmlouvě,doide-li
k nim v době "đ.J"i;";;;i"ł 

ao úpl"éh"-"yň továnlđot*",'a b ĺejpozděii do 10-ti

ä"í"a" dne, kdy ke změĺě došlo'

Při své činnosti, lĺ; k1e1é'Po YĽ*:ff:;ł*ry,;::Hi ffiäxäJ:ľJJH'':ffi:;
::;T"y-:;l"'ffi ľľľll;'T.íi\ł;:;:;""sr'"'e'a""*t''ĺobecnězávazĺépńvĺl
il:ffi ä,"ä;;'l*.';;""Jp",ť"1,au".1"l'městeĺnTýnecĺađSázavoa'

města Týnec ĺađ Sázav ou'

ľ:.9:Ť,Ťi::ľ,:;r1xff ł,łiłz* 
v Zastapite's&u města Týnec ĺad Sázavou dne

13.4.Ż01,5 usnesefllÍI:

Dotacebudeposkytnutaiednotýo,uěfoĺrnoubezhotovostníhobankovnfüopřevodu
ĺaučetpříjemce uvedený v.zálrJavíte," ,ňä"ii ,;; á"30 dnů od podpisu této smlouvy

4.4.

oběma smluvními stÍanaÍff '

Stäĺka? z 4



4.5

5.1

5.3

5.2.

V případě, že pÍijemce použije finančni pľostředky v ÍoŻpotu s touto sĺnlouvou nebo

nevyčeĺpá všechny poskýtnuté finančĺľ pĺostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit
posĹytoiateli takové finanční ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

ioskytovatele uvedený vzáh|aví této smlour.7, a to nejpozdě1i do 30 dnů od doľučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jeiich vtácení,.

Čbnek V.
Vyúčtování

Po ukončetű rca\izace akce předloží pĽĺjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 31'.7.201'6, výčtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Yýčtováĺl bude ptovedeno foĺmou kopií písemností majících ĺáIežítosti účetních

dokladů poďe zvlištních pĺávních předpisů s označením účetĺrího dokladu a položky,
kteĺá byla z poskytnuté dotace vhtaŻena' včetně kopií wýpisů z :učtu příjemce

p r okazr,ljících p oužití do tace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpán dotace v souladu

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

Čhnek VI.
Časové užití đotace

6.1,. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.1,2.201,5.

ČHnekVII.
Kontľola

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

sptávě a o změně někteqých zákoĺů,ve zĺětű pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dođržován
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou 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 ýkazű', hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po ktetou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm' b) a c) zákona

č.563/1,991 Sb., o účetnicwí, v platném zĺětű, uchovávat účetní záznamy a a íčetni
dokiady.

Čbnek VIII.
Sankce

7.2.

Příiemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé potušení povinností podle
této smloułry je považováno za poĺušení tozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb', o tozpočtoých pĺavidlech űzemních ĺozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺěve vyši neoptávněně použiqých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2. Za ptodleni s odvodeľn za potušeni tozl

ä#i]p;#.źu"łuy";ä;;;"ľ^,';;";":";::J;,-::ffi ,:"J,triľ*iľ,:iT:
Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.L. a 3.2. je považováno za ménězávažné poĺušení 

'ozp-očto,L wr"i-łJ sľnyslu 5 ro";d"r' 
1"?:kyr^ č. 25O/20O0 sb.,

iňl:äl :il:: íjx-a"'n ':'"ÁiJn,J"po3m, ;" '"ě;;; zdějšíchpÍedpisů' V případěi0;;ä";öä.'i;äffi::: se uloží příjemci odvod '' pä'{ř.ĺ 'ro,pśčroł'é-tLÄĺve 
vyši

Člĺnek IX.
Závěrcčná ustanovení

9.1. Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této sm]ouvě ýslovně neupĺavená se řídíŁ1''j::HT"|a:ľnĺ"***i'ł?^"at"".-""1"""p",u""r.npĺaviłechűzernnich

9.2. P_ĺíjemce je povinen.bez'..zbytečného odkladu infoľrnovat poskytovatele o své přeměněffłł;ľíł:'n'ľiJ j:;ffi 
*ľ*:'mä#Ipĺ."{ 

j"ypňi',,'piunauiĺ

Příjemce beĺe na vějomĹ že uto sÍnlouva, jakož i další_dokumenty splněnírn této
smlouvy související'. které' mi Jň"j.'*ĺ, p".Lyi""",j;;rp""ici, jsou Lfoľmaceľni,kteĺé je poskytovat"' ľ""ľ:Jol'ffi:: t:aurriiiÁ'',p"pu )""rejnit, na zákJad,ě zákonač' 106/1999 Sb', o ..'oiod'émř-d;: infoľľnacím ,ł"'zněnipozdějších předpisů.
Příjeľnce beľe na vědo1rr' že v pÍípadě zjištění závažnýchnedostatků pÍi rcallzaci akce,včetně nedo&žení termínu 

"a.łrĚaĺ"riii:;ä;"#ii"l'l'"r9n Íinun:ní.h prärř.dk.i,
l""Ł::Yľ.lxH;ffffi.'ů,ľ*:ř11' ""u'Ĺo";"ĺ.l' ä"""'l"],..n ;"n" žád'osuo'po.ky',,,í

9,3.

9.4.

9.5.

*T"ľ:#ÍäľH:"J*" ve dvou stejnopisech , z ruchžpo jednoľn stejnopisu obdtží

9.6. Sľn]uvní sĹfany shodně pľohlašují, že jsou způsobilé k tornuto. pľávnírnu jednánl, že sismlouvu před ieiím ľ.iáqii"- ŕĹü tozurní ii.^ " i"1a..obs.ah9ľn ,o,rhl".i a že jiuzavfuají svobodně 
" 
iaziĺ' x" aŤl." 

"i'š. .r,,.d".,äh; ;říö;'í své vlastnoľučĺ poapisy'

VTýnci nadSázavoldne "ł)'n 2//r
V Týnci nadSázavou dne //. ĺ] złłr-

Mgĺ. Maľtin Išadtnožka
StaÍosta aroslava Raková

posĘtovatel

,yĺEsT'() ľÝruBc NÁl} ŚjÁZłVur_'
K Náklí 404

.!:;7 41 Týnec nad Sáz_;avol,
-1-

Divadlo Netopýľ
Okružni 429, 257

z.s
41

nad Sázavou
266 66 .103
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Rozpočet tabulka C
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telefon J" Pr lo u ę

r o-JSubjekt Đi raĺ,/'ô
Název akce: 7Ąĺ á'r. rťr-?r' ' ,łł'ć ,'un-Q-

Kčpol. nazev

Jo o0ą -1, 0lt0Ŕ ŕ)'ÉE Pno (lilĺĺko'Jl-cĺ
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u5

6

7

8

9

10

II
T2

13

1,4

15

L6

L7

L8

L9

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3L

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem e, 200

2.8,

oxľużĺli 429,257 41

Týnec nad Sazavou

ICO: 2OO 66 103

Tel: 733 528 503


