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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍeĺápodle $ 10a zákon a č.25O/2O00 Sb., o ľozpočtoqých pľavidlech územníčťĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi nlže uvedenými smluvními stĺanami:
.i..I
. ...t"!,', 21. i..,, l/iil:r
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l.iL iill-'řl|ĺ.ihy:

v Příbĺami, Týnec nadSázavou

jako poskytovatelna stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel")

2. ZálWadní škola Týnec nadSánavou
zastoupená Mgľ. Hanou Váňovou
IC: 71004670
se sídlem: Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 325 906 329 /0800

jako příjemce na stĺaně dĺuhé (dále jen,,příjemce")

čHnek I.
Předmět smlouvy

1.7 Poskytovatel se touto sm]ouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finančnl podpoĺu
(dotaci) v nlže sjednané o7ši a pőĺ)emce Se zavazuje tuto dotaci poažit pouŻe
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

1.2. Dotace je ve smysLu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoni (z,ákon o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1.3. Neopĺávněné polžíti dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtžerĺ pĺostřeđků patiícich
poskytovateli je poĺušenim tozpočtové kázně ve smyslu $ 28 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ľozpočtorých ptaviďech územních ĺozpočtů' v platném zĺěru.
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ilil, Tnak1. Město Týnec nad'Sázavou

zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náktí 404,257 41iTýnec nadSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka
číslo účtu: 27 -320082359 /0800
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Čbnek II.
Účel dotace

2.1. Dotace je poskytována ýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ľozpočtu,
kteĺ.ý je přílohou č. 1 této smlouvy ďe ptavidel v Pĺogĺamu đotací na ĺok 2015 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovnl a zá1mová činnost pľo děti a nláđež, kteĺého mőĺ být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31'.1'2.2075.

2.2 Příjemce je povinen použit dotaci povze kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté finanční pľostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouzev souladu s písemnou žáđosĺpříjemce.

2.3. Z poskytnuté dotace ne|zehtađitzejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazkű a leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpořádaných či spoĘořádanýchpříjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj. ýdaje'kteté ĺelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti pffiemce

3.1 Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pľopagačních mateĺiálech ke své činnosti' jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

3.2. oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavüeni do úplného výčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé poaž1je dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pńvnimi předpisy, t:,. zejména zajístlt veškeľá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státní spľávy a samospľávy, dodtžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně pńvnlch předpisů rrydaných městem Týnec ĺadSázavou,

Čhnek IV.
Yýše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve qýši t37 700 Kč (slovy: sto třicet sedm tisíc
sedm set korun česĘch).

Celá dotace ve 1ýši 137 700I(č (slovy: sto třicet sedm tisíc sedm set koĺun českých) je

Ątá z ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel tozhodl o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec ĺad, Sázavou dne
1,3.4.2015 usnesením č. ZM201'5 / 5 / 1'6.

Dotace bude poskytnuta jednotäzově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlavi této smlouvy' a to do 30 dnů od podpisu této smlour,y
oběma smluvními stĺanami.

4.1,.

4.2,

4.3.

4.4.
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4.5

5.1

5.2.

V případě, že pti,1emce polžije finanční pĺostředky v ÍoŻpoÍu S touto smlouvou nebo

n"..y8.ľpá všechny poskytnuté fnančnĺ pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit

postytovateli takové fnančn:, pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený vzáhlaví této smlouvy, 
^ 

to nejpozději do 30 dnů ođ dotučení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončetĺ reallzace akce předloží piíjemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozđějí však do 37.1'.201,6,výčtovánl včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období'

Vyúčtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností maiících ná|ežítosti účetních
dokladů poďe zvláštnlch ptávnlch předpisů s označením účetního đokladu a poIožky,
ktetá byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učtu příjemce
prokazujících použití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpán dotace v souladu
se zákonem č.563/1991, Sb., o účetnicwí, ve zĺěĺi pozdějších předpisů.

Čhnek VI.
Časové užití dotace

5.3

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k poažítj'
do 31,1,2.2015.

Čbnek VII.
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřeiné
spĺávě a o změně někteých zákoĺ''i, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontrolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodržováni
ustanovení této smlouvy.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl' VI. odst. 6.1. a poskytnout mu ktomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, 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 znětĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetni
doklady.

Čbnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour,7 beĺe na vědomí, že každé poĺušení povinností podle
této smlouvy je považováno za poĺušení tozpočtové kázně dle ustanovení $ 28 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pĺavidlech uzemnlch ĺozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovateIje opľávněn požadovat úhĺadu ođvodu za porušení ĺozpočtové
kázně ve wýši neopĺávněně použiĺých nebo zadržených pĺostředků.

8.1
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8.2. Zaprod|eru s odvodem zaporušeĺlí' ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zaplaĺtp
ve vyši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejrryše však do rýše tohoto
odvodu.

Poľušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3'2. je považováno za ĺľ'éně
závažné pofušeflí ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb',

o rczpočtoých ptavidlech uzemnich ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
poĺušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení tozpočtové kázně ve vyši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závércčná ustanovení

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy' zejména zákoĺem o rczpočtoých pĺavidlech územních
tozpočtu a občanským zákoníkem.

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

smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k ďspozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađatellirn, popř' zveře)nlt, na záLďad'ě zákona
č. 1'06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znětĺ pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí' že v pťtpađě zjištění závažných nedostatků pťĺ rcallzaci akce,

včetně nedodĺžení teľmínu ođevzdánt ryúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato sľrlouva je lryhotovena ve dvou stejnopisech, z nlchž po jeđnom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jeđnánl, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tozumi 1í a s je1itn obsahem souhlasí, a že ji
uzavtají svobodně avážně. Na důkaz v.ýše uvedeného připoju|í své vlastnoĺuční podpisy.

VTýnci nadSázavotl dne /ł'J' łĺ'ĺĺ' VT,ŕnci nađSázavoudne /u' ł-.ola /ĺr-
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Mgĺ' Maĺtin I{ađtnožka

StaÍosta

posĘtovatel
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l(' Náklí 404
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-i,

Mgĺ. Hana Yáiová
ředitelka

příiemce

zÁKuÉlDNí ŠKoLA
ŕD 'ľýľĺľc NAD sÁzAVoUv 

i(omenského 265
257 41 Týnec nad 9ázavou

TEUFAX 317701213, lco 7í004670
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