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Smlouva č,. 20t5 / 4/2

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍenápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'rych pĺavidlech územních ĺozpočtu,

ve zněni pozdějších předpisů

mezí niže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maľtinem I(adĺnožkou
ĺČo: oozgzgoą
se sídlem: KNáklí 404,257 47TýnecnadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s.' okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

2. Mateřská škola Týnec nadSánavol
Zastoupená PaedDľ. Janetou Jandovou
IC: 770 04 696
se sídlem: Týnec ĺad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra
číslo účtu: 325 905 369 /0800

jako příjemce na stľaně dľuhé (dále jen,,pffjemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.7

1,.2.

1.3.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Ínaĺčrĺ podpoĺu
(dotaci) v nlže sjednané ,.yši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spľávě
a o změně někteĺ,ých zákoĺů (z,ákoĺ o finanční kontĺole) v platném zněni, veřejnou
fnančnl podpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použití dotace na jný než sjednaný účel nebo zadtženl pĺostředků patiicích
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 28 zákona č. 250/2000 Sb',
o ĺozpočtowých pĺavidlech územních ĺozpočtů, v platném zněnl.
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2.1.

2.2.

2.3

3.1.

3.2.

3.3

4.1,.

4.2.

4.3.

Čbnek II.
Úč.l dot"".

Dotace je poskytována ĺýhradně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém ĺozpočtu,
kteqi je přílohou č. 1 této smlouvy dle pĺavidel v Pĺogľamu dotací na ľok 2015 pod
bodem 1 _ pĺavidelná spottovnl a zájmová činnost pĺo děti a n7áđež' kteĺého má být
dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31.12.201,5.

Příjemce je povinen použít dotaci pouze kúčelu speciŕikovanému včl. II. odst. 2.1.
Poskytnuté ftnančĺĺ pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouŻe v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelze htaďt zejméĺa:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazki a leasingové spláĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpotádaných či spolupořádaných příjemcem)
d) nespecifikovanéýdaje (tj.ýdaje, kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

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

oznámit poskytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
knimvdobě od jejího uzavÍeni do úplného výčtování dotace, ato nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit vešketé povinnosti stanovené obecně
závaznými právrumi předpisy, tj. zejména zajlstlt veškeĺá potřebná povolení příslušných
oĺgánů státni spľźny a samosptávy, dodtžovat vešketé ĺelevantní obecně závazné pńvnl
předpisy včetně pńvntch předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve 1ýši 102 300 Kč (slovy: sto dva tisíc tři sta
koĺun česĘch).

Celá dotace ve v'ýši 1'02 300 I(č (slor,ry: sto dva tisíc tři sta koĺun českých) je Ątá z
ĺozpočtu města Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhoď o přidělení dotace v Zastwpitelstrru města Týnec nad Säzavou dne
1'3'4.2015 usnesením č. ZM2015 / 5 / 16.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami'

4.4.
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4.5. V případě, že piíjemce polůije finanční pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté Íinanční pĺostředky na stanovený účel, je povinen vrátit
poskytovateli takové fĺnaĺčnl ptostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený vzáh|aví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

čhnek V.
Vyúčtování

5.1 Po ukončení rcallzace akce přeďoží pÍijemce poskytovatell' bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31'.1,.201"6'vyučtován včetně stľučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vy'učtování bude pĺovedeno foĺmou kopií písemností ma)ících náIežitosti účetních
dokladů poďe zvIáštĺlch pńvnlch předpisů s označením účetního dokladu a po|ožky,
kteń" byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z űčtu příjemce
p tokazujicích p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci če1pání dotace v souladu
se zákonem č.563/L991Sb., o účetnicwí, ve zněĺll' pozdějších předpisů.

ČtánekVI.
Casové ĺlžití ďotace

6.1. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.2015.

Čbnek VII.
Kontrola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finančnl kontĺole ve veřejné
spĺávě a o změĺě někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontĺolu účetrricwí, případně dalších skutečností osvědčujících dođtžovánl
ustanovení této smlour,7.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly poďe čl. VI. odst' 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu vešketou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, Íinančních a statistických ýkazi, hlášení a zpt'áv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dte $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnicwí, v platném znětĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetnl
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že každé poľušení povinností poďe
této smlouvy je považováno za poĺušení ĺozpočtové kázně ďe ustanovení $ 28 zákona
č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľavidlech územních ĺozpočtu' ve zněni pozdělších
předpisů, a poskytovatelje opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení ĺozpočtové
kázĺě ve 1ýši neopľávněně použiých nebo zađtžených pĺostřeđků.

8.1
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9.1"

9.2.

9.3

9.4.

9.5

9,6.

Za ptodIeĺĺs odvođem za potušení ĺozpočtové kőłzĺě je příjemce povinen zaplait
.r"..1sĺ 1 pĺomile z částky odvod,lzakaždý đen pĺodlení, nejĺýše však do {še
odvodu.

Potušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno' za méĺě

závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. 6 zákona č.250/2000 Sb.,

o ĺozpočioqých pĺaviálech územních ĺozpočtu, ve znětĺ pozđějších předpisů. V případě

po*š.ĺ těc"hto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve r{ši
1'0 o/o z poskytnuté dotace.

Čhnek IX.
Záxéteć,ná ustanovení

Yzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýďovně ner1q1a1eni se řídí

přísíušnýrni právninĺ předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorrych pľavidlech územních

ĺozpočtu a občanským zákoníkem.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně

(Íí|zí, toz'ďětiní apod.) či vśtupu do likvidace' V případě přeměny příjemce pÍecházejí

práva a povinnosti z této smlouvy na ptávního nástupce'

Příjemce beĺe na vědomí' že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této

,-ío.rory související, kter.é má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,

kteté je poskytovatel povinen poskytnout žadateLűm, popř. zveřejrĺt, na zźĺ|<La-dě, zákona

č. 1,06;,/1i9g śb., o svobodném pĺĺ't"p" k infotmacím,ve zĺěĺűpozděiších předpisů'

Příjemce bete na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažĺých nedostatků pii rca|lzaci akce,

včétně nedodĺžení teĺmínu od"i rđárrĺ výčtování poskytovan ý ch ťĺnančnch pĺostředků,

je poskytov atel oprávĺěn r,7loučit v násiedujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu obdtží

kažđá ze smluvních süan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují' že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednánl, že si

smlouvu pr"a i"iĺm poápir"m přečetly, tozumi jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí

uzavfuaji*"má"a ułał,it. Na d]ůkaz v'ýše uvedeného připojují své vlastnoĺuční podpisy'

V Týnci nadSázavou dne /) ĺ; VTýnci nađSázavorrdne &! j' /'o/ś-

(^

Mgĺ. Maĺtin Kađľnožka
stafosta

posĘtovatel

nĺoĺ;'ľĺl ľýľlĺic NÁl} ĺ;ÁZAV0II
ĺ<, lrĺĺíh !í 404

'Ż:;7 ł'. l'l'ýileĺ illtĺi ĺ]ĺízav,:lrr
1

PaedDÍ. Jandová
ředitelka

příiemce

MArEňSKA ŠxoLA
rÝľĺec NAD SAZAVoU

Komenskéľlo 278,
257 41 TÝnec nacĺ Sázavotl

lÖo: 71o 04 696 rđ\
tel.: 317 7O1 229 v

Stránka 4 z 4


