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XSmlouva č,.20t5/5/L1'

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
wzavŤeĺápoďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočto'qých ptavidlechuzemnich tozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nadSázavou
zastoupené staĺostou města Mgt. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: K Náklí 404,257 41' Týnec nadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelĺra, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

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

a

2. EvaToušová
osadní vybot Podělusy
se sídlem: Podělusy 1'9, 257 41' Týĺec nad Sázavou
platba hotově

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

Clánek I.
Předmět smlouvy

1, .1,. Poskytovatelse touto smlouvou zavaza)e poskytnout příjemci veřejnou finančnl podpoĺu
(dotaci) v ĺĺže sjednané r,1lši a příjemce Se zavazuje ťuto dotaci poažit pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákontĺ (zákon o finančrĺ kontĺole) v platném zněni, veřejnou
Íinanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákoĺa.

Neoptávněĺé použíti, dotace na jný než sjednaný účel nebo zadržeĺĺ pĺostiedků patřících
poskytovateli je poĺušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o ĺozpočtorrych ptavidlechuzemnich ĺozpočtu, v platném zĺěnt'

1.2.

1.3.
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2.2

Čbnek II.
Účel dotace

2.1 Dotace je poskytována ýhtadně k účelu otgaĺizování kultuĺních akcí pĺo děti (dětský
den, masopust a dĺakiáda), kteĺého mábýt dosaženo od okamžiku poskýtnutí dotace do
31.12,2015.

Příjemce je povinen použít dotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.
Poskytnuté finančnl pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být poažitJ
pouŻe v souladu s písemnou žádostjpříjemce.

2.3 Z poskytnuté dotace nelze hĺadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazk3' a leasingové splátĘ
c) dary (s ýimkou věcných cen v soutěžíchpořádaných či spoĘořádanýchpříjemcem)
d) nespecifikované výdaje (tj, ýdaje,které ne|ze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

3,1.. Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příjemce.

oznámlt poskytovateli změnu adtesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě' dojde-li
k nim v době od jejího uzavteni do úplného vy'učtování dotace, a to nejpozději đo 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.2

3.3. Při své činnosti, ke kteĺé použ1je dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznýmipńvnimi předpisy, tj. zejména zajisat veškeĺá potřebná povolení příslušných
oľgánů státní spńlry a samospľár,7, dodĺžovat veškeĺé ĺelevantní obicně závizné právnĺ
předpisy včetně pńvrĺch předpisů vyđaných městem Týnec nadSázavoll.

ČHnek IV.
Výše čeqpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun
česĘých).

Celá dotace ve qfši 10 000 Kč (stovy: deset tisíc koĺun českých) jeĄtá z rczpočtuměsta
Týnec nadSázavou'

Poskytovatel ľozhodl o přidělení dotace v Radě města Týnec nad Sázavou dne 2O.4.2O15
usnesením č. RNI2015 / 8 / 23.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foľmou bezhotovostního bankovního převodu
na účet příjemce uvedený v záh\aví této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této śmlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě, že piíjernce použije finančĺll pĺostředky v ÍoŻpoÍu s touto smlouvou nebo
nelryčetpá všechny poskytnuté finanční pľostředky na stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
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5.2.

5.1.

5.3.

poskytovateli takové ťĺnaĺčĺl' pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záhtaví této smlouvy, 
^ 

to ne)později do 30 dnů od đoručení

písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtáceni.

Čhnek Y.
Vyúčtování

Po ukončeĺĺ rcahzace akce předloží pÍíjemce poskytovatel:' bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 37.1'.2076,wűčtován včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce

za příslušné období.

Výčtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majících náIežítosti účetĺrích

đokladů poďe zvIáštĺĺch pńvnĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
kteľá byla z poskytnuté dotace uIltazeĺa, včetně kopií lŕpisů z učt:ł příjemce
ptokazujících p oužití đo tac e.

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

se zákonem č. 563/1'991' Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čbnek VI.
Časové užiti dotace

6.7 Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
đo 31.1,2.2015

Čbnek VII.
Kontľola

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

spĺávě a o změně někteqých zákoĺi, ve znění pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodúováru
ustanovení této smlour,7.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeľou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. 6.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazi, hlášení a zptáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetđcwí, v platném znětĺ, uchovávat účetní záznamy a a űčetní
doklady.

ČHnek VIII.
Sankce

7.2.

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beĺe na vědomí, že kažđé poĺušení povinností podle
této smloulry je považoväĺo za potušení ĺozpočtové kázně ďe ustanoven $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ľozpočtorrych pĺavidlech uzemĺúch ĺozpočtu, ve zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za poľušení tozpočtové
käzně ve vyši neopľávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.

Stánka3 z 4



lsř

* ł

8.2

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Za prcd\enĺ s odvodem za potušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|aĺt
ve r,ryši 1 pĺomile z částky odvodu za kažđý den pĺodlení, nejwýše však do rýše
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3'1'. a 3.2. 1e považováno za méně

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

o ĺozpočlorrych pĺavidlech űzemnich ĺozpočtu 
' 
ve znětĺ pozdějších předpisů. V případě

poľošení těcĹto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve wýši

10 o/o z poskytnuté dotace.

čhnek IX.
Záxéĺećná ustanovení

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě rryslovně neupĺavená se řídí
přísĺušnými_ pt'ávnľri předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtorých pĺavidlech územních

ľozpočtu a občanským zákonlkem.

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

smlouł7 související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacemi,
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žađate\űm, popř. zveřejnlt, na zá|ďadě zákona

č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím , ve zněni pozdějších předpisů.

Příjemce beĺe na vědomí, že v piĺpadě zjištění závažĺých nedostatků pii reaIĺzaci akce,

včetně nedodĺžení teĺmínu ođevzdání vy.tlčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávněn vyloučit vnásledujících dvou letech jeho žáđosĺ o poskytnutí

dotace z pĺostředků poskytovatele.

Tato sm|ouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z níďnž po jeđnom stejnopisu obdtží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto ptávnímu jednánt, že si
smlouvu přeď 1ejím podpisem přečeďy, tozrsmi ji a s jejím obsahem souhlasí, a že jl
uzavtajísvobodně ui^žně. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci ĺadSázavou dne í V Týnci nadSázavou dne

7üanĄ
Mgĺ. Maĺtin I{adnožka Eva Toušová

staÍost2

posĘtovatel příjemce

ilĺĺsľo TYľ{łi(] r,,j;i ľ ijĺi ZAVti ĺ,'

K Nák1í 404
25T 4l Týnec llad ,S,ázavĺsĺl
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